
 

  
 
Velká poutní cesta k patronovi naší farnosti a na další poutní 
místa s doprovodem P. Petra Košuliče a Marty Vondráčkové. 
Vambeřice – Licheň – Czestochowa – Krakow – Wadovice  
 
Termín: 28.5 – 1.6 2023 
Poutní program bez nočních přejezdů:  
1. den: Odjezd z Kunštátu v 6:00 hod. Dopolední návštěva poutního místa Vambeřice, které je 
nazýváno slezským Jeruzalémem ve spojení se zjevením P. Marie. Mše svatá v bazilice Matky 
Boží s následující možností křížové cesty. Odpoledne se vydáme na cestu Polskem do Lichně 
na ubytování v penzionu na dvě noci. S večeří není počítáno. Možnost zúčastnit se večerního 
duchovního programu v bazilice se zakrýváním obrazů P. Marie po oba večery. 
2. den: Snídaně. Licheň. Mše svatá v bazilice, která je nově postaveným největším chrámem 
v Polsku a je zároveň vrcholným dílem soudobé architektury (slovem těžko popsatelné). Poté 
společně projdeme celým poutním areálem s návštěvou neogotického kostela sv. Doroty, a 
také vystoupáme na kamennou golgotu s křížovou cestou. Odpoledne navštívíme Hnězdno a 
to jeho katedrálu Na Nebevzetí P. Marie s náhrobkem sv. Vojtěcha. Večeře a nocleh na 
stejném místě. 
3. den: Snídaně a po ní následuje cesta do hlavního poutního místa Polska Czestochowa. Mše 
svatá a prohlídka poutního místa. Přejezd do poutního kláštera Kalwaria Zebrzydowska, 
v rámci kterého je hotelové ubytování, ve kterém strávíme dvě noci. Večeře a nocleh. 
4. den: Snídaně. Odjedeme do Krakowa s následujícím programem. Lagiewniki – zde se 
zaměříme na klášter Kongrekace sester M. Boží Milosrdenství, kde v kapli je uložena truhla 
s relikviemi sestry Faustyny Kowalské. Zde bude sloužena mše svatá, a po ní navštívíme 
patrovou baziliku Božího Milosrdenství, na kterou byly použity kameny z golgoty. Poté 
přejdeme do Centra sv. Jana Pavla II., které vnímáme jako místo pro setkání s ním. Přední 
místo zde zaujímají jeho ostatky. Večeře a nocleh na stejném místě.  
5. den: Snídaně. Vrátíme se do Krakowa a to do kostela sv. Michala Na Skalce, ve kterém byl 
usmrcen sv. Stanislav Biskup Krakowský, kterému je zasvěcen farní kostel v Kunštátě na 
Moravě. I zde se budeme snažit sloužit mši svatou. Dále přejdeme na vrch Wawel – komplex 
hradu s katedrálou, který je korunovačním místem králů. Cestou domů nevynecháme 
Wadowice, rodiště sv. Jana Pavla II. Příjezd domů ve večerních hodinách. 
.         
                               Cena: 7 250 Kč 
 
Cena obsahuje: autobusovou dopravu, 4x nocleh, 4x snídani, 3x večeři, průvodcovský a  kněžský 
doprovod, komplexní pojištění. 
 
------------------------------------------přihláška Polsko 28. 05. – 01. 06. 2023 --------------------------------------------- 
 
Jméno………………………………………….Příjmení……………………………………mobil:………………………… 
 
Adresa…………………………………………………PSČ………………………Datum  narození………………………. 
 
Chci být bytován s …………………………………………e-mail (nutné!)………………………………………………… 
 
Záloha do 22. 01. 2023 ve výši 3 000,--Kč  
 

CK VOMA s.r.o.,Havlíčkovo nábřeží 1, Třebíč,tel. 568 821 115, 
www. ckvoma.cz,ckvoma@ckvoma.cz 

 
 

 


