
AWERTOUR  
    cestovná kancelária  

 
 

 Vás pozýva na púť Spišskej diecézy po stopách                    

sv. Martina 

 Tours - Nevers - Paray le 

Monial - St.Gallen 

Eisenstadt - Szombathely   
 Doprava: tam letecky, späť autobusová doprava luxusným autobusom  

 Sv. Martin je patrón vojakov, jazdcov, kováčov, zbrojárov, tkáčov, garbiarov, krajčírov, 

výrobcov opaskov, rukavíc a klobúkov, hlásateľov, hotelierov a hostinských, cestujúcich, 

chudobných, ţobrákov, čističov, utečencov, väzňov, pastierov, debnárov, vinohradníkov, 

mlynárov, abstinujúcich, husí; pri ruţienke, vyráţkach a uštipnutí hadom; pri prosbe za 

dobrú úrodu; patrón mnohých kostolov, miest, farností, diecéz a štátov. Sv. Martin sa 

narodil v meste Szombathely na území dnešného Maďarska okolo roku 316 v pohanskej 

rodine.  

 Termín:  15.10. – 19.10.2016  
     

Cena: 460,- Euro  

 

V cene je zarátané: autobus, letenka so všetkými poplatkami, 1x hotelové ubytovanie s 

raňajkami, 3x hotelové ubytovanie s raňajkami a večerami, prehliadky miest, sprievodca, 

poistenie proti úpadku. 

 

V cene zájazdu nie je zarátané: večere po trase /budú organizované v reštauráciách pri diaľniciach/, 

komplexné cestovné poistenie , ktoré zahrňuje poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, 

poistenie straty batoţiny a stornopoplatku. 

Cena poistného: 1,98 Euro/ 1 deň 

 

Bratislava, Trnavská 50 

tel/fax:02/524 92922,  

e-mail:ck@awertour.sk 

www.awertour.sk 



 

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJAZDU:        

1.deň: 

odchod autobusu zo Spišskej Kapituly v skorých ranných hodinách nonstop jazdou s krátkymi 

občerstvovacími zastávkami  do Viedne s následným odletom o 8.55 hod. do Francúzska – 

Orly. Po prílete 10.20 hod. odchod autobusom do Tours, prehliadka mesta, katedrála sv. 

Martina. Sv. Martin bol 4. júla 371 vysvätený za biskupa. Za svoje sídlo si zvolil miesto asi 

dva kilometre od mesta Tours pri rieke Loire, kde vystaval drevený kláštor. Ţil tam aj s asi 

osemdesiatimi učeníkmi. Nič nevlastnili, ţili veľmi skromne. Martin zriedka opúšťal samotu, 

ale vedel rázne zakročiť, keď bolo treba. Keď dal cisárov brat Valens upáliť osemdesiat 

katolíckych kňazov, Martin sa vybral za cisárom Valentiniánom, aby ho napomenul. 

Valentinián si ho potom často volal ako poradcu na svoj dvor. Martin mal veľa zásluh aj na 

obrátení mnohých pohanov, ktorých bolo v okolí Tours veľmi veľa. Po zvyšok svojho ţivota 

zostal skromným, poníţeným, spával na holej zemi. Zomrel 8. novembra 397. Jeho telo 

pochovali 11. novembra na cintoríne za mestom Tours. Na tom mieste teraz stojí veľký 

chrám, ktorý je mu zasvätený.  Ubytovanie, večera a nocľah.   

2.deň:  

raňajky, odchod do Nevers, prehliadka kostola, kde je uloţené neporušené telo sv. Bernadety.   

Odchod do Paray-le-Monial. Paray-le-Monial je mestečko v Burgundsku v juhovýchodnom 

Francúzku. V rokoch 1673 – 1675 sa stalo miestom zjavenia lásky Jeţišovho Srdca. Svätá 

Margita bola vyzvaná, aby sa pričinila o rozšírenie hodinovej poboţnosti v predvečer prvých 

piatkov v mesiaci, svätého prijímania na prvé piatky a zavedenie sviatku Najsvätejšieho Srdca 

Jeţišovho. Večera a nocľah.   

3.deň: 

raňajky, odchod do St. Gallen, cestou krátke zastávky. Prehliadka mesta. St. Gallen je hlavné 

mesto rovnomenného kantónu vo Švajčiarsku. Sv. Gál sa narodil v Írsku v druhej polovici 6. 

storočia. Bol ţiakom sv. Kolumbána. Spolu aj s inými nasledovníkmi odišli do Bretónska 

(Francúzsko). Gál sa zaoberal hlavne štúdiom Sv. Písma. Pomáhal pri zakladaní opátstva v 

Luxeuil. V roku 610 však musel sv. Kolumbán odísť do vyhnanstva. Gál ho nasledoval. Spolu 

odišli na územie dnešného Rakúska (Bregenz) a Švajčiarska. Kolumbán potom šiel ďalej aţ 

do Talianska, Gál však zostal vo Švajčiarsku a ţil ako eremita pri rieke Steinach. Dodnes tam 

stojí opátstvo sv. Gála. Večera a nocľah  

4.deň: 

raňajky, transfer do Szombathely, rodiska sv. Martina. Cestou krátke zastávky. Večera po 

trase. Nocľah 

5.deň: 

raňajky, prehliadka katedrály sv. Martina. Odchod do Eisenstadtu, prehliadka katedrály sv. 

Martina a ďalej do Bratislavy. Večer príchod na Kapitulu. 

 

Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou. 

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu. 
Sprievodca: Dr. Michal Pitoniak 

Vedúci púte: ThDr. Peter Majda, rektor kňazského seminára 

http://www.zivotopisysvatych.sk/kolumban-mladsi/

