Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
IČ: 464 03 523
tel.: 327 512 115 (kancelář arciděkanství)
www.khfarnost.cz

Poutní
Kdy:
S kým:
Cena:

zájezd

po

Francii

13. – 21. května 2016
římskokatolická farnost sv. Jakuba Kutná Hora
duchovní průvodce P. Jan Uhlíř – odborný průvodce P. Radek Martínek
10 500,- Kč zahrnuje dopravu, 6 noclehů se snídaní, nezahrnuje vstupy a
cest.poj.

Hlavním cílem putování po Francii bude Burgundsko a Provance, kde navštívíme místa spjatá
s církevními velikány - rozsáhlý benediktínský klášter v Cluny, založený v roce 910.
Zejména v době oslabení papežství kolem roku 1000 měli opati z Cluny velkou autoritu, byli
rádci panovníků a jejich vliv zasahoval do celé tehdejší křesťanské Evropy. Dalším
městečkem v oblasti Burgundsko bude Paray-le-Monial, které se stalo v letech 1673 -1675
místem zjevení lásky Ježíšova Srdce. Sv. Markéta Marie Alacoque byla vyzvána, aby se
přičinila o rozšíření hodinové pobožnosti v předvečer prvních pátků v měsíci, svatého
přijímání o prvním pátku a zavedení svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (duchovní středisko
komunity Emanuel). První den zájezdu bude patřit městu na řece Rýn, kde sídlí Evropská
unie - Štrasburk, které bylo v roce 1988 zapsáno na seznam UNESCO. Ars město, kde
působil sv. Jan Maria Vianneyi, farář arský, navštívíme farní kostel a baziliku s ostatky inspirativní místo pro naše duchovní otce . Poté pokračujeme na jih, přes most Pont du
Gard do Avignonu sídla papežů. Provance, jednu z nejkrásnějších oblastí Francie,
procestujeme křížem krážem - Arles - město Van Gogha; St. Maries de la Mer - Hrob černé
sv. Sáry, poutní místo Romů; Marseille - pevnost If; národní park Camarque; opatství
Sénanque - levandulový ráj; Russillon - důl na okry. Závěr poutního zájezdu bude patřit
známému Mariánskému místu La Salette. Poslední den bude patřit bráně Savojských Alp
městu Annecy, čas turistky a odpočinku u stejnojmenného jezera.
Předběžný program (změna programu vyhrazena!)
Pátek 13.5.
Sobota 14.5.

Neděle 15.5.

Pondělí 16.5.

Odjezd ve večerních hodinách
Štrasburk prohlídka historického města-katedrála Notre-Dame; hrázděné
domy; Rohanský palác-Napoleonova ložnice, sbírky děl od Boticelliho,
El Greca Giotta, Goyi, Rubense a Van Dycka; návštěva budovy Evropského
parlamentu; přejezd do Maconu - ubytování
Cluny - Benediktínský klášter z roku 910; velký komplex; Muzeum umění a
archeologie;Taize - centrum mládeže; Paray-le-Monial - prohlídka poutního
místa; Macon - ubytování
Ars - prohlídka kostela, baziliky; ostatky sv. Jana Maria Vianneyi;
Pont du Gard - prohlídka mostu; přejezd do Avignonu - ubytování, volno

Úterý 17.5.

Středa 18.5.
Čtvrtek 19.5.
Pátek 20.5.
Sobota 21.5.

Arles - Van Gogh; antická aréna; konstantinovy lázně; klášter sv. Trophime;
St. Maries de la Mer - hrob černé sv. Sáry; poutní místo Romů; Camarque Národní park - plameňáci; Avignon - ubytování
Marseille - Prohlídka města, kostel P.Marie; IF - plavba lodí; prohlídka
pevnosti; koupání v moři; Avignon ubytování
Sénanque - opatství, levandulová pole; Russillon - důl na okry; přejezd do
La Salette - ubytování
La Salette - prohlídka kláštera; odjezd do Annecy - prohlídka horského
města; možnost lehké turistiky; transver do ČR ve večerních hodinách
Příjezd do KH v poledních hodinách

Bližší informace Vám poskytne Monika Trdličková, tel.: 607 188 396; email: monicatrd@seznam.cz

Přihlásit se můžete do 20.1.2016 zasláním přihlášky - viz níže na adresu
monicatrd@seznam.cz nebo odevzdáním přihlášky v sakristii ve všech kostelech v Kutné
Hoře, Třeboníně, Křeseticích. Podmínkou přihlášení je úhrada zálohy 5 000,- Kč nejpozději
do 31.1.2016 a to v hotovosti v neděli 24.1.2016 a 31.1.2016 v citovaných kostelech po mši
nebo převodem na účet farnosti č. 441774319/0800, variabilní symbol = datum narození.
Zbývající část je nutné uhradit do 13.4.2016. V případě odřeknutí se částka vrací pouze,
bude-li náhradník.
Na společnou cestu do malebné Francie se těší organizační team

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na poutní zájezd Francie ve dnech 13.-21. 5. 2016
Jméno a příjmení:

………………………….……………….

Bydliště:

…………………………....……………..

Datum a místo narození:

…………………………….…………….

Číslo cestovního pasu nebo OP:

………………………………………….

Kontaktní telefon a email:

………………………………………….

V Kutné Hoře dne: …………..…….. podpis: ……………………………….

Datum převzetí přihlášky : ……………………………………….

