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----------------------------------------------Reformácia v Nemecku a Švajčiarsku
Poznávací zájazd pre evanjelikov
Cestovať po historických miestach je úžasný spôsob, ako priniesť minulosť do prítomnosti. Pozývame Vás
spoznať historické unikáty miest, ktoré zohrali dôležitú rolu v dejinách Európy i kresťanstva. Navštívime
európske metropoly, malebné mestá a obce. Priblížime si dobové pozadie udalostí a spôsob života.
Presvedčíme sa o kráse Álp i Ženevského jazera. Ale budeme spolu sledovať aj dopad minulosti na
súčasnosť: v spoločnosti, v našom duchovnom živote a živote cirkvi, do ktorej patríme.
Heslo zájazdu:
„A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej
neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj
chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu. Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bez úhony
a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako
jasné hviezdy vo vesmíre.“ (Fil 2, 12-15)

Termín: 20. – 26.10. 2019 Cena: 420,- EUR (+ príplatky)

Na zájazde sprevádza:
Mgr. Martin Zaťko ev. a. v. farár, 059 12 Švábovce 66, tel.: 0918 145 505, e-mail: misijnezajazdy@gmail.com
V cene je zarátané:
Doprava klimatizovaným autobusom. Nástup je možný na trase Košice - Prešov – Švábovce – Poprad – Lipt.
Mikuláš – Ružomberok.
4x hotelové ubytovanie s raňajkami v 2- až 3-lôžkových izbách s vlastnou kúpeľňou, vr. miestnych poplatkov
Odborný sprievodca – kňaz
V cene nie je zarátané:

Vstupy do pamiatok v programe(kostoly – vstupné sú milodary, Melanchtonov rodný dom2 €, fakult. výlet
vlakom a lanovkou max. 80 €, olympijské múzeum 15 €, Husovo múzeum 0 €, ostatné max. 50 €)
Obedy(v mestách, kde momentálne budeme) a večere(možnosť v hoteli, kde budeme ubytovaní)
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 14 EUR
Program:
(i -= individuálne )
(SK = Slovensko, D = Nemecko, F = Francúzsko, CH = Švajčiarsko)
Deň 1: Nedeľa, 20. októbra2019: Cesta do Nemecka
Naša cesta za objavovaním miest a kresťanskými hrdinami začína v podvečerných hodinách. Pripravte sa na to, že
budeme cestovať autobusom celú noc v trvaní približne 12 hodín. Počas jazdy budú pravidelné hygienické
prestávky.
Deň 2: Pondelok, 21. októbra2019: Augsburg (D), Bretten (D), Speyer (D), Worms (D)
Vitajte v Nemecku! Pred našim prvým bodom záujmu sa naraňajkujeme (i). Potom zavítame do Augsburgu, kde
bolo prijaté Augsburské vyznanie. Navštívime evanjelický kostol sv. Anny a centrum mesta. Našou ďalšou
zastávkou bude mesto Bretten. Po obede (i) navštívime rodný dom Filipa Melanchtona. V Speyeri navštívime
evanjelický pamätný kostol a cisárovu katedrálu. Našim posledným miestom na tento deň bude Wormsa jeho
pamiatky: katedrála sv. Petra a Pavla, a tiež Lutherov monument . Večera (i) a nocľah budú v hoteli.
Deň 3: Utorok, 22.októbra 2019: Štrasburg (F), Bazilej (CH),Ženeva (CH)
Po chutných hotelových raňajkách sa presunieme do Štrasburgu, kde sídlia významné európske inštitúcie.
Historické centrum patrí medzi pamiatky UNESCO. Uličkami mesta zavítame do evanjelického kostola sv. Tomáša
a katedrály NotreDame. Našou ďalšou zastávkou bude Bazilej. Popri ostatných pamiatkach v meste sa budeme
zaoberať švajčiarskou reformáciou (Erasmus Roterdamský a i.).Deň zakončíme v Ženeve. Po dlhých hodinách
cestovania nám iste dobre padne večerná prechádzka mestom. Večera (i) a nocľah v hoteli.
Deň 4: Streda, 23. októbra 2019:Ženeva (CH), Lausanne (CH), Lucern (CH)
Po chutných hotelových raňajkách sa presúvame na prehliadku mesta a najdôležitejších pamiatok. Mesto je
známe aj skrze pôsobenie Jána Kalvína a dielo reformátorov pripomína tzv. Stena reformátorov G. Farela, J.
Kalvína, T. de Bèzu a J. Knoxa v nadživotnej veľkosti. Zaujímajú nás aj inštitúcie, ako sú Svetová rada cirkví
a Svetový luteránskyzväz, kde budeme mať spoločné služby Božie. V popoludňajších hodinách sa presunieme do
Lausanne na prehliadku olympijského múzea. Deň zakončíme v meste Lucern, ktoré nás očarí svojimi mostmi cez
rieku Reuss. V Lucerne je tiež večera(i) a nocľah.
Deň 5: Štvrtok, 24. októbra 2019: Lucern (CH), Alpy (CH), Zürich (CH)
Tento deň má prívlastok alpský. Po hotelových raňajkách vyrazíme na výlet do Álp. Vlak a lanovky nás prepravia
až pod vrchol štítu Titlis (3238 m), ktorý ponúka prekrásne výhľady do údolí a na okolité pohoria. Cestou späť, po
príchode lanovky do Engelbergu, presadneme do nášho zájazdového autobusu a presúvame sa do Zürichu. Po

ubytovaní v hoteli máme čas na prehliadku mesta a jeho pamiatok, ktoré sa spájajú s pôsobením
UlrichaZwingliho. V Zürichu tiež večera (i) a nocľah.
Deň 6: Piatok, 25. októbra 2019: Zürich (CH), Kostnica (D)
Aj náš posledný deň v zahraničí bude pestrý. Po hotelových raňajkách saposledný raz odubytujeme. Ráno
a doobeda dokončíme prehliadku ostatných pamiatok v Zürichu. Mesto je známe pôsobením A. Einsteina i nášho
slovenského fyzika a vynálezcu Aurela Stodolu. Doobeda vyrážame do neďalekej Kostnice. Prehliadka mesta
(Husovo múzeum, 9-metrová socha Imperia, prístavná budova, v ktorej sa konal Kostnický koncil, a iné).
V podvečerných až večerných hodinách zostáva už len cesta domov na Slovensko.
Deň 7: Sobota, 26. októbra 2019: Príchod domov (SK)
Vitajte na Slovensku! Očakávaný príchod domov je nadránom po ceste, ktorá trvá približne 12 hodín. Počas jazdy
budú pravidelné hygienické prestávky.

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu, vrátane poradia navštívených pamiatok.
Kapacita miest je obmedzená na 45 účastníkov. Prihlásiť sa je možné najneskôr do 10.septembra 2019
zaplatením zálohy 200 EUR.V prípade plného obsadenia zájazdu sa prihlasovanie môže ukončiť aj skôr,
o poradí účastníkov rozhoduje termín podania prihlášky.

