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POUTNÍ ZÁJEZD: 
SEVERNÍ ITÁLIE 

                      
 
Ve spolupráci s Cestovní kanceláří Palomino 
a farností Týn nad Vltavou připravujeme pro příští 

rok další poutní zájezd, tentokráte do severní Itálie. Termín plánovaného zájezdu 
připadá na poslední dubnový týden, od nedělního večera do následující soboty.  
 
Program: 
1.den:   odjezd z Prahy v odpoledních hodinách, noční jízda   
2.den:  Sotto il Monte – mše svatá, návštěva rodiště Svatého Jana XXIII 
           Miláno – katedrála sv. Ambrože - relikviář sv. Karla Boromejského, 
 Baptisterium, katedrální muzeum, La Scala, Verdiho muzeum, S. Maria delle 
 Grazie – Poslední večeře od Leonarda da Vinci 
3.den: Caravaggio – rodiště mistra Caravaggia, Svatyně Panny Marie 
           Bergamo – prohlídka historické části města  
4.den: Janov – město nazývané pro své mramorové paláce La Superba, 
 prohlídka historické části města, Dóm San Lorenzo s dómským pokladem, 
 rodný dům Krištofa Kolomba, možnost návštěvy akvária – druhé největší 
 v Evropě,  
           Arenzano – konvent bosých karmelitánů – Svatyně Pražského Jezulátka 
5.den: Cremona – město proslavené houslařstvím, Dóm z období 12. století, 
 Baptisterium, Palazzo Comunale, vzácné exponáty cremonských houslařů 
           Sirmione – malebné městečko se scaligerským hradem a vyhlídkou na jezero 
 Lago di Garda 
6.den: Verona – bazilika San Zeno – nejdokonalejší stavba severní Itálie, Piazza delle 

 Erbe, Santa Maria Antica – náhrobky Scaligerů, Juliin dům proslavený 
Shakespearovým dramatem Romeo a Julie,   

           večer odjezd, noční jízda  
7.den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách 
          
 Termín  26.04. – 02.05.2015                         Cena: 9.900,- Kč 
 
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 4 x ubytování v hotelu ve 2-3 lůžkových 
pokojích včetně polopenze, kompletní pojištění, služby průvodce, zákonné pojištění CK 
proti úpadku 
           
Cena nezahrnuje: 40 EUR /vstupy, turistické poplatky/      
  
 

Příprava na advent 
 

Ve spolupráci s domažlickou 
Charitou zveme na setkání 
s výrobou adventních věnců 
KDY?   v pátek 28.11. od 19:00 
hodin 
KDE?   sociálně terapeutické dílny 
sv. Josefa - Kozinova 86 
Bude přichystáno: větvičky, drát, 
mašle, tavné pistole a něco 
dobrého k pití... 
S sebou: kdo chce, tak i svoje 
větvičky, svíčky, mašle, přízdoby, 

jak je kdo zvyklý, nůžky na větvičky, příspěvek na věnec a hlavně dobrou náladu! 
Pro zajištění setkání je nutno se přihlásit u kostelníka Romana Holuba (731 433 009) 
Do neděle 23.11. si lze v kostele objednat hotové adventní věnce vyrobené 
v domažlické charitě. 

Setra Petra nabízí ručně zdobené vánoční svíčky ve dvou velikostech a se 4 různými 
motivy. Cena větší svíčky (12 cm) je 85,- Kč a menší (7 cm) je 80,- Kč. Svíce můžete 
objednávat v neděli v arciděkanském kostele a ve všední dny v prodejně Oáza. 
 
Pastorační plánování 
Na otevřené setkání farníků, kteří mají zájem o život farnosti a chtějí se podílet na 
vyhodnocení posledních akcí a přípravě adventní a vánoční doby, nebo si jen sednout 
u čaje nebo kávy, a jen si s ostatními popovídat, zveme ve čtvrtek od 18.00 hodin do 
farního sálu. 


