
 

 

„PRE MŇA VŠETKO Z TEBA PRAMENÍ” (Žalmy 87:7) 

Putujme spoločne    

na Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti. 

Púť sa uskutoční 8. až 12. septembra 2021 na trase: 

Ostrihom (Esztergom) – Márianosztra – Vacov (Vác) – Dunakeszi – Budapešť.   

Podľa plánu pápež František príde do Budapešti 12-ho septembra a bude celebrovať záverečnú 

svätú omšu eucharistického kongresu – „Statio Orbis”. 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Podľa vlastného uváženia pútnici zo Slovenska môžu cestovať do Štúrova aj medzinárodným 

rýchlikom, ktorý odchádza z Nových Zámkov dňa 7. septembra (utorok) 2021 o 17:52 h. Zo 

železničnej stanice v Štúrove sa presunieme pešo na ubytovanie, nachádzajúce sa v blízkosti 

ostrihomskej baziliky (Ostrihom, Hotel Adalbert – Dom Svätého Juraja,  Szent György Ház). 

Trasa, rozdelenie úsekov: 

1. deň, 8. septembra, streda: Ostrihom (Esztergom) – Urkuta – Kerektó – Basaharc – Pilismarót – 

Szob – kríž „Sukola“ – Márianosztra, kláštor rádu paulínov (20 km); 

2. deň, 9. septembra, štvrtok: Márianosztra – Kismaros – Vacov (Vác), záladná škola „Karolina“ (29 

km);  

3. deň, 10. septembra, piatok: Vacov (Vác) – Sződliget – Dunakeszi, základná škola Svätého Štefana 

(13 km);  

4. deň, 11. septembra, sobota: Dunakeszi – Budapešť, Kostol Nanebovstúpenia Panny Márie – 

základná škola Kolping (22 km); 

5. deň, 12. septembra, nedeľa: Budapešť, základná škola Kolping  - Námestie hrdinov (Hősök Tere)  

- záverečná svätá omša. 

Program: Púť bude obsahovať prechádzku prírodou a zároveň aj duchovný program. Naše 

spoločenstvo sa bude spoločne modliť, ale budú aj tzv.-é tiché úseky na vnútorné zamyslenie. 

V nedeľu, 12. septembra sa spoločne zúčastníme na záverečnej svätej omši. 

Ubytovanie: v Ostrihome, v Hoteli Adalbert – Dom Svätého Juraja (Szent György Ház), v ostatných 

miestach na školách. Na každom mieste budú zabezpečené podmienky pre osobnú hygienu.  

Stravovanie: Každý deň bude zabezpečené jedno teplé jedlo. 

Doporučená výstroj: plecniak, spacák, izolír, pohodlná obuv+náhradná, ponožky, spodné prádlo, 

nohavice, dlho rukávová košeľa, tričká, pulóver, pršiplášť, pokrývka na hlavu, lekárnička, krém na 

opalovanie, predmety osobnej hygieny, pohár, fľaša na vodu, príbor, nabíjačka mobilného telefónu, 

ručná lampa, osobné doklady, potrebné množstvo peňazí, modlitebná knižka. 

Finančné výdavky: náklady na cestovanie z bydliska do Ostrihomu, resp. z Budapešti domov, 

poplatok za ubytovanie v Ostrihome 3000 Ft/osoba, denné výdavky cca 3000 Ft/osoba. 

Počet účastníkov zo Slovenska: 12. Pútnici budú do zoznamu zaradení podľa dátumu ich 

prihlásenia. 

Prihlásenie: na emailovej adrese viamariae.sk@gmail.com alebo na tel. číslach +421 903 438 380 a 

+421 915 112 564.  

Prihlásiť sa je možné do 31. júla 2021. 

Pútnikov zo Slovenska bude sprevádzať: Ondrej Török, Via Mariae, občianske združenie.  
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