
 
 

Pouť od svaté Filomény v Koclířově na Slovensko:  

BUTKOV A SPIŠSKÉ PODHRADIE 10. – 12. 8. 2020 

           

 

PROGRAM POUTI: 
(neděle 9. 8. 2020 slavnost sv. Filomény - poutní program v Koclířově mše sv. v 9 hod. s následným 

procesím v 11 hod. a v 15 hod. - možnost ubytování v neděli od 16 hod.) 
      

 

Pondělí 10. 8. 2020 
Odjezd z Koclířova od restaurace Fatima v 7.00 hod. do Butkova.  
 

Butkov je významné poutní místo u obce Ladce v blízkosti Povážské Bystrice, které charismaticky určil 

a posvětil P. Elias Vella.  
 

Po příjezdu do Butkova následuje společný oběd a zahájení poutního programu se mši svatou a křížovou 

cestou ve Skalním sanktuariu. Navečer přejezd do hotelu na ubytováni a večeři.  
 

Úterý 11. 8. 2020 výroční den svátku sv. Filomény 
odjezd z Butkova do Spišského Podhradia - hlavní národní centrum Slovenska - arcibratrstva sv. Filomény a 

poutní centrum sv. Filomény pod vedením HEDr. Ľuboslava Hromjáka. 
 

Ranní společná pobožnost na Butkově – snídaně - odjezd z Butkova do Levoče 

Levoča nejvýznamnější poutní místo Slovenka - zde mariánská pobožnost - možnost poledního občerstvení 

a ve 13 hod. odjezd do Spišského Podhradia. 
 

Spišské Podhradie v 15 hod. zahájení hlavních programů oslav výročního dne sv. Filomény, patronky děti 

Mariiných a Světového živého růžence. 

V 18 hod. společná mše sv.ve Spišském Podhradí a zakončení poutního programu růžencem sv. Filomény. 
 

Ve 20 hod. odjed ze Spišského Podhradia do Koclířova s bezpečnostními přestávkami. 
 

Středa 12. 8. 2020 – plánovaný příjezd do Koclířova cca 02 hod. ráno. 

Celková cena: 1 500,- Kč 
Zahrnuje: 

Dopravu klimatizovaným busem s možností koupi běžných teplých a studených nápojů s průvodcem 

Ubytování 1 noc z pondělí 10. 8. na úterý 11. 8. 

1x oběd a večeři 10. 8., snídani 11. 8. 2020 v Butkově 

 

Cena nezahrnuje zdravotní pojištění - doporučuje se osobní sjednání u kterékoliv zdravotní pojištění pro 

pobyt 2 dnů na Slovensku 
 

 

Kontakt: 

Fatimský apoštolát v ČR - národní centrum WAF ČR, 56911 Koclířov u Svitav 195, www.cm-fatima.cz 

recepce 731 646 800, recepce@cm-fatima.cz 

KOCLÍŘOV BUTKOV SPIŠSKÉ PODHRADIE 

http://www.cm-fatima.cz/
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