Drahí priatelia,

Dúfame, že sa máte dobre.
Veľmi nás teší, že sa náš projekt ďalej úspešne rozvíja a získava čoraz väčšiu podporu. Momentálne
pripravujeme oficiálne otvorenie úseku Trnava – Bratislava, ktoré zavŕšime slávnostnou pútnickou
omšou v katedrále sv. Martina (25. júla 2019) celebrovanou bratislavským biskupom Jozefom Haľkom.
Pri tejto príležitosti plánujeme púť z Hronského Beňadika alebo Trnavy za účasti zástupcov Camina zo
Španielska, španielskeho veľvyslanca na Slovensku a dokonca aj biskupa Haľka, ktorý prisľúbil svoju účasť
za predpokladu, že mu v tom nezabránia nejaké neodkladné povinnosti.
Radi by sme na otvorenie tohto nového úseku pozvali všetkých našich priateľov zo Slovenska, Českej
republiky, Maďarska, Rakúska aj Poľska. Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte a prejdete s nami celú
trasu, alebo niektorú z jej častí. Bude to skvelá príležitosť stretnúť sa a prediskutovať budúce projekty
spolupráce.

Uvádzame predbežný návrh trasy, otvorený vašim návrhom a pripomienkam:

ZAČIATOK V HRONSKOM BEŇADIKU – dlhšia púť od pondelka 15.júla
Pondelok
15. júla
Príchod do Hronského Beňadiku (nocľah)
Utorok
16. júla 8:00
Hronský Beňadik – Topoľčianky
(23 km, 7h, +800m)
Streda
17. júla 8:00
Topoľčianky – Jelenec
(21 km, 6h, +650m)
Štvrtok
18. júla 8:00
Jelenec – Nitra
(25 km, 7h, +770m)
Piatok

19. júla 8:00

Nitra – Veľké Zálužie

(23 km, 6h, +400m)

Sobota
Nedeľa

20. júla 8:00
21. júla 8:00

Veľké Zálužie – Sereď
Sereď –Trnava

(20 km, 5h, +200m)
(21 km, 5h, +140 m)

ZAČIATOK V TRNAVE – kratšia púť od pondelka 22.júla
Pondelok
22. júla 11:00
Trnava – Budmerice
Utorok
23. júla 8:00
Budmerice – Pezinok
Streda
24. júla 8:00
Pezinok – Marianka
Štvrtok
25. júla 8:00
Marianka – Bratislava
Štvrtok
25. júla 18:00
Pútnická omša

(19 km, 5h, +140m)
(23 km, 7h, + 500m)
(20 km, 6h, + 420m)
(15 km, 4h, +350m)

POKRAČOVANIE DO VIEDNE – od štvrtka 26. júla
Štvrtok
26. júla
Bratislava – Petronell-Carnuntum
Piatok
27. júla
Petronell-Carnuntum – Fischamend
Sobota
28. júla
Fischamend – Viedeň
Sobota
28. júla
Pútnická omša v katedrále sv. Štefana.

MAPA TRASY HRONSKÝ BEŇADIK – BRATISLAVA

Dúfame, že sa k nám pripojíte!
Ďakujeme za Vašu podporu, tešíme sa na vaše podnety a ak ste sa rozhodli, že sa k nám pridáte aj
tentoraz, čo najskôr nám to, prosím, dajte vedieť.
S priateľským pozdravom,
Cástor Sánchez
Priatelia svätojakubskej cesty na Slovensku – Camino de Santiago, o.z.

