v termíne od 28.05.2019 do 01.06.2019 organizuje
v spolupráci s kresťanskou agentúrou

RÍM
PO STOPÁCH APOŠTOLOV A RANNEJ CIRKVI V RÍME

PROGRAM
Odlet z Viedne, 5 dní, 4 nocí, s ubytovaním v centre Ríma.
Počas nášho pobytu v Ríme navštívime:
VIA APPIA ANTICA - najstaršia rímska cesta, bohatá na ranokresťanské svedectvá, po
ktorej prichádzal apoštol Pavol do Ríma. Zaznamenané v Sk28:14-16, kde skupina rímskych
kresťanov mu prichádza v ústrety.
QUO VADIS , tradičné miesto, ktoré pripomína útek apoštola Petra z Ríma pred
prenasledovaním a jeho stretnutie s Kristom.
KATAKOMBY- staroveké podzemné pohrebiská, významné miesta kresťanských dejín.
Pahorok ESQUILÍN, kde sa stretávali rímski kresťania s apoštolmi po domoch v tzv. “Domus
Ecclesiae”- domáca cirkev. Pamiatka domu sv.PRAXEDY a sv.PRISCY ( Sk18:2, 1Kor1619, Rim 16:3).
Vatikánsky pahorok, námestie a Bazilika sv.PETRA. Podľa tradície miesto ukrižovania
apoštola Petra a miesto jeho hrobu. Možnosť návštevy Vatikánskych múzeí /Sixtínskej
kaplnky/
S.PAOLO IN REGOLA – (Sk28,16-31) apoštol Pavol tu dva roky býval po svojom prvom
uväznení a vyučoval pripútaný pod dohľadom vojaka. “Pre nádej Izraela nosím túto
reťaz”(Sk28-20)”Ale Božie Slovo nie je spútané”(2Tim2-9) Tu píše svoje” listy z väzenia”
Efezanom, Kolosanom a Filemonovi
TIBERSKÝ OSTROV
TRASTEVERE – miesto vzniku prvých kresťanských komunít v Ríme, dnes malebná, s
obľubou navštevovaná časť Ríma.
ŽIDOVSKÁ ŠTVRŤ - RÍMSKA SYNAGÓGA s pamätnou tabuľou, ktorá pripomína
udalosť, keď sa Ján Pavol II ospravedlnil Židom.

OPÁTSTVO TROCH FONTÁN - miesto mučeníckej smrti apoštola Pavla.
Bazilika sv. PAVLA ZA HRADBAMI.

Počas pobytu v Ríme prejdeme ďalšie významné miesta:
KAPITOLSKÉ NÁMESTIE, MAMERTÍNSKE väzenie, kde podľa tradície apoštol Peter
pokrstil svojich väzenských strážcov, FÓRUM ROMANUM, KOLOSEUM – v jeho aréne
zahynulo mnoho kresťanov.
Účastníci zájazdu obdržia podrobné informácie na cestu a letové časy.
Cestu organizujeme v spolupráci s kresťanskou agentúrou v Ríme. Záväzné potvrdenie
skupiny čakajú 15.2.2019. Preto Vás prosím, aby ste mi svoj záujem nahlásili čo najskôr.

CENA: 450.- EUR
V CENE JE ZAHRNUTÉ:
Letenka, letiskové a palivové poplatky
Transafer z letiska do hotela a späť
4x ubytovanie v 2/3 lôžkových izbách s raňajkami
Služba sprievodcu podľa programu
Slovenský delegát
Komplexné cestovné poistenie
Pobytová taxa v Ríme
V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ:
Vstupné do monumentov a múzeí podľa záujmu skupiny
Lístky na MHD v Ríme
Údaje k platbe:
Tatra banka: IBAN SK44 11000000002621752378
Var.symbol: 0519
Do poznámky uveďte meno
Zálohová platba 50%

Tešíme sa na Vás !

KONTAKT:
PhDr.Emília Plavčanová – CK Ester
Tel.: +421 917 502 799
plavcanova@gmail.com
estertravelagency@gmail.com
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plavcanova@gmail.com

