905 01 Senica
Hviezdoslavova 1469/61
tel.: 034/651 3896
tel./fax: 034/651 2995
e-mail: awertravel@awertravel.sk
i-net: www.awertravel.sk

AWERTRAVEL CK

Srdečně zvu na pouť do MAĎARSKA
(Navštívíme: BUDAPEŠŤ, LEBÉNY, PANNONHALMA, GYOR, OSTRIHOM,
VYŠEHRAD, SZENTENDERE, ANDOCS, SZOMBATHELY, JAK - PÚTNICKÉ MIESTA,
svätý Martin, svätý Štefan , svätý Ladislav)

Termín: 20.-23.09.2021
Odjezd bude ze Štítné nad Vláří

Cena: 4.190,- Kč

V cene je zahrnuté: lux bus, 3 x hotelové ubytovanie s raňajkami (1 x Tatabánya, 2 x
Budapešť), duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté: vstupy, pobytová taxa /platí sa na mieste/
Možný príplatok: večere 3 x 8,- € a komplexné cestovné poistenie 265,-CZK

Přihlašovat se můžete osobně u o. Ondřeje, nebo v sakristii, telefonický
(603487506) anebo e-mailem (fara.stitna@seznam.cz) do 1. srpna!
Podrobnosti na plakátku ve vývěsce anebo na naších webových stránkách.
Při přihlášení je nutno složit zálohu 2.000,- Kč.

Program zájazdu:
1.deň: Odchod skupiny z farnosti Štítna nad Vláří., presun do Maďarska. Návšteva obce Lébény, kde na hlavnom námestí
stojí jedna z najkrajších ukážok románskej architektúry - Kostol sv. Jakuba. Bol postavený na začiatku 13. storočia ako
súčasť benediktínskeho kláštora. Sakrálnu stavbu tvorí až 33 m vysoká hlavná loď a dve bočné lode. Presun do
mesta Pannonhalma a prehliadka Pannonhalmského arciopátstva /UNESCO/. Kláštor benediktínskeho rádu dominujúci
panónskej krajine mal hlavnú úlohu pri šírení kresťanstva v stredovekej strednej Európe. Prvá zmienka o jeho výstavbe
pochádza z roku 996. Najkrajšia miestnosť kláštora – knižnica, skrýva zbierku asi 400.000 vzácnych zväzkov
a historických diel. Presun do historického centra mesta Györ. Návšteva baziliky Nanebovzatia Panny Márie z 11.
storočia. V severnej uličke pri oltári je možné vidieť zázračný obraz Plačúcej Madony. Do Maďarska ho priniesol z írskeho
Clonfertu biskup Lynch, ktorý utiekol pred anglickými perzekúciamiPrechádzka po hlavnej pešej zóne, odchod na
ubytovanie. Večera, ubytovanie.
2.deň: po raňajkách presun do mesta Ostrihom, bol jedným z hlavných hradísk Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej
Moravy. Stal sa sídlom veľkokniežaťa Gejzu a až do konca 12. storočia bol jedným z hlavných sídiel uhorských vládcov. Sv.
Štefan tu bol roku 1000 korunovaný za prvého uhorského kráľa, v roku 1000 tu bolo založené Ostrihomské arcibiskupstvo,
ktorého územie zodpovedalo Nitrianskemu kniežatstvu.
Návšteva baziliky – katedrály Panny Márie a sv. Vojtecha, postavenej podľa vzoru Baziliky sv. Petra v Ríme na podnet
slovenského arcibiskupa Alexandra Rudnaya. Presun do malebného mestečka Vyšehrad /Visegrád/ v mohutnom oblúku
Dunaja. Hrad začal stavať uhorský panovník Béla IV. v 13. stor. ako obranu proti nájazdom Mongolov.
Návšteva „mesta umenia“ Szentendere, ktoré sa vďaka jedinečnej atmosfére stalo vyhľadávanou turistickou atrakciou.
Obraz mestečka je po stáročia formovaný početnou menšinou Srbov, ktorí sem utiekli pred tureckými nájazdmi a dodnes
si zachovávajú svoje tradície, názvy ulíc sú vypísané cyrilikou a v meste je viacero pravoslávnych kostolov.
V celom historickom centre je veľa malých ľudových predajní. Kúpiť si tu môžete naozaj všetko. Od maľovaného riadu do
kuchyne, cez starodávne bábiky a kroje až po rôzne druhy kávy či byliniek. Obchody sa tu striedajú s kaviarňami, z ktorých
hrá balkánska hudba. Presun do Budapešti, večera, ubytovanie.
3.deň: po raňajkách program v Budapešti, presun do historického centra, svätá omša v Bazilike sv. Štefana, postavenej
v rokoch 1851-1905. Chrám sa považuje za najvýznamnejšiu duchovnú stavbu Maďarska, zmestí sa tu až 8500
veriacich.
Autokarová prehliadka - Széchenyiho most, Gellértova hora s Citadelou, Námestie hrdinov, Parlament, Opera. Pešia
prehliadka hradného vrchu s kráľovským palácom, ktorý slúžil ako sídlo uhorských kráľov v Budapešti. Rybárska bašta a
Matejov chrám – dominanta mesta na budínskej strane Dunaja. Pôvodný chrám bol postavený v 13.storočí, počas
tureckej okupácie bol pomaľovaný výjavmi z Koránu a prestavaný na mešitu. V 18.storočí pri oslobodzovacích bojoch bol
chrám vážne poškodený, následne bol prestavaný a opäť sa stal rímskokatolíckym chrámom. V interiéri chrámu sa
nachádza krásna Loretánska kaplnka so sochou Panny Márie z červeného mramoru a mnoho ďalších pamiatok. Večera,
ubytovanie.
4.deň: po raňajkách presun do vinárskej oblasti Balatonboglár, návšteva pútnického miesta Andocs. Už pred tatárskym
vpádom tu bol vybudovaný jezuitský kostol aj kaplnka, počas okupácie 1332 – 37 boli zničené, zázračne sa zachovala
milostivá soška Panny Márie. Pútnici darovali soche Panny Márie takmer 300 plášťov, ktoré sú vystavené v priľahlom
múzeu a tvoria jedinečnú kolekciu,. Následne zastávka v Jak, návšteva románskeho benediktínskeho kostola sv. Juraja,
založeného v roku 1214. Architektonický štýl je románsky, ale už sa tu objavujú aj gotické prvky. Presun do mesta
Szombathely /historické Savaria/, kde sa narodil okolo roku 316 sv. Martin, patrón mesta. Historickú cestu sv. Martina v
meste lemujú umelecké diela Tamása Somogyiho, pripomínajúce jednotlivé epizódy z jeho života. Prechádzka od Kalvárie
cez most ponad rieku Perint ku Katedrále, semináru a Biskupskému palácu. Pokračujeme cez námestie Savaria až do
Kostola sv. Martina. Cintorín sv. Martina je jeden z najstarších v Maďarsku, kde sa pochováva bez prerušenia viac ako
2000
rokov.
Tu
boli
pochovaní
aj
prví
kresťania.
Svätá
omša.
Zastávka v Jak, kde sa nachádza najzachovalejší románsky kostol v Maďarsku. Pôvodne bol postavený ako kostol
benediktínskeho kláštora, v interiéri je veľa sôch, hlavice stĺpov zdobia vytesané motívy rastlín a zvierat. Ako farský
kostol v tom čase slúžila rotunda v blízkosti hlavného vchodu do chrámu so štyrmi apsidami a dvomi poschodiami.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!

