
PUTOVANIE S APOŠTOLOM PAVLOM 

13. – 19. JÚL 2020 

Milí nádejní pútnici, 

či ste už s nami putovali, alebo možno práve tento rok s nami vykročíte po prvýkrát, vedzte, že čas na 

cestách bude časom plným obiet, modlitby, radosti, bolesti... Máme pre Vás pripravenú krásnu trasu, 

vďaka ktorej spoznáte znova kúsok Slovenska, ale hlavne budete môcť hlbšie spoznávať Boha, úžasných 

ľudí no taktiež aj seba samých. Nie je jednoduché vykročiť, nie je jednoduché kráčať, no najnáročnejšie 

je vrátiť sa na cestu našej každodennosti... 

Prinášame Vám základné informácie, ktoré budeme priebežne aktualizovať. 

TRASA: Revúca – Muráň – Heľpa – Pohronská Polhora – Čierny Balog 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 80€ (platba po prihlásení na účet uvedený v prihlasovacom formulári) 

PRIHLASOVANIE: 1. apríl – 31. máj 2020 na www.dominikani.sk 

UBYTOVANIE: Ubytovanie počas týchto dní bude zabezpečené v školách. Spať sa bude v triedach alebo 

telocvičniach, preto je nevyhnutné mať spacák a karimatku. 

STRAVA: Počas putovania je strava zabezpečená – raňajky, obed, večera. Jedenkrát do dňa je varené 

jedlo. Zvyčajne ide o večere, keďže počas dňa sa putuje, kedy sú zabezpečené suché balíčky. Pre 

účastníkov s diétami sa pokúsime podľa možností stravu taktiež zabezpečiť. Aby sme nemuseli používať 

umelé taniere, príbory a poháre, účastníci si prinesú vlastné, ktoré budú počas putovania používať. 

PITNÝ REŽIM: Celodenný pitný režim si zabezpečuje každý účastník sám. 

TRASA: Tohto roku bude trasa trošku náročnejšia ako to bolo minulý rok, ale nemusíte sa ničoho báť 

     . 

OBLEČENIE: Keďže počasie je nevyspytateľné, je potrebné byť pripravený do každého počasia. 

Nevyhnutnosťou je turistická obuv a pršiplášť. 

SPRIEVODNÉ VOZIDLO: Počas putovania povezie veľké batohy, spacáky a karimatky. Vy budete mať 

pri sebe iba menší batoh s vodou, stravou, oblečením na prezlečenie a vecami nevyhnutnými na jeden 

deň. 

Viac informácií o nás nájdete na adom/dominikani.sk alebo www.dominikani.sk, prípadne nás 

informujte na e-mail opmladez.sk@gmail.com. 

Tešíme sa na každého z Vás! 

Organizačný tím 

ADOM – dominikánska mládež, bratia dominikáni, sestry dominikánky 
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