
Vážení priatelia, ctení hostia.

Pri príležitosti 611. výročia vydania buly 
pápežom Bonifácom IX., zo dňa 1. marca 1402, ktorá 

spomína slávne a starobilé košické relikvie, 
ku ktorým sa konali v stredoveku v Košiciach 

významné náboženské púte
Vás srdečne pozývame na  

„1. MiniVeľtrh pútnických miest“

...Via CASSOVIENSIS...

Hlavným cieľom 

„1. MiniVeľtrhu pútnických miest – Via CASSOVIENSIS“ 

je prezentácia tvorby, rozvoja, obnovy 

duchovných a kultúrnych hodnôt 

zameraných na katedrály, konkatedrály, baziliky a pútnické 

miesta na Slovensku 

a v okolitých krajinách, čo má veľmi úzku súvislosť 

s rozvojom turizmu, náboženského cestovného ruchu 

a prezentáciu sakrálnych a historických pamiatok.

Táto neobyčajná prehliadka slovenských, českých 

a moravských, ako aj pozvaných zástupcov ukrajinských 

a maďarských pútnických miest, cirkevných a sakrálnych 

pamiatok 

bude pre návštevníkov a záujemcov 

sprístupnená v priestoroch Átria

Kňazského seminára sv. Karola Boromejského 

v Košiciach.

Účasť na „1. MiniVeľtrhu“ je bezplatná. 

Cestovné náklady si každý účastník hradí sám.
Registrácia účastníkov je na priloženej návratke 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Dátum: 22. 10. 2013

Čas:    od 09.00 – 17.00 hod.

Inštálácia stánkov:
             Od 08.00 – 09.00 hod.

Miesto konania:

Kňazský seminár 
Sv. Karola Boromejského
Hl.ulica 91, Košice

Organizátor hradí:

- občerstvenie (len vystavovatelia)
- zabezpečenie výstavných stánkov
- informačné  materiály
- 1.degustáciu kláštorného piva 
  „KAPITULA Strong Ale “
   (na pozvánky)

Informácie môžete získať na adrese:

Združenie FEMAN
Zvonárska 21
040 01 Košice
tel.: 055 / 625 01 42;0905 539 926
e-mail: feman@stonline.sk

       VSTUP  VOĽNÝ

Združenie FEMAN

Centrála cestovného ruchu

Východná Morava / CZ

Farnosť Dómu sv.Alžbety

Košická eparchia

Generálny konzulát MR

Evropská kultúrni stezka 

sv. Cyrila a Metoděje / CZ

a

Kňazský seminár

sv. Karola Boromejského

Vás pozývajú  na

3. MiniVeľtrh pútnických miest

...Via CASSOVIENSIS...

Záštitu nad podujatím prevzal

Mons. Bernard BOBER
Arcibiskup-metropolita

vladyka MILAN
Košický eparchiálny biskup

Vážení priatelia, ctení hostia.

Pri príležitosti 613. výročia vydania buly 
pápežom Bonifácom IX., zo dňa 1. marca 1402, 

ktorá spomína slávne a starobilé košické relikvie, 
ku ktorým sa konali v stredoveku v Košiciach 

významné náboženské púte
Vás srdečne pozývame na  

„3. MiniVeľtrh pútnických miest“

....Via CASSOVIENSIS...

Hlavným cieľom 
„3. MiniVeľtrhu pútnických miest 

– Via CASSOVIENSIS“ 

je prezentácia tvorby, rozvoja, obnovy 
duchovných a kultúrnych hodnôt zameraných 

na katedrály, konkatedrály, baziliky a pútnické miesta 
na Slovensku a v okolitých krajinách, čo má veľmi 
úzku súvislosť s rozvojom turizmu, náboženského 

cestovného ruchu a prezentáciu sakrálnych 
a historických pamiatok.

Táto neobyčajná prehliadka slovenských, českých 
a moravských, ako aj pozvaných zástupcov 

ukrajinských a maďarských pútnických miest, 
cirkevných a sakrálnych pamiatok 
bude pre návštevníkov a záujemcov 

sprístupnená v priestoroch Átria
Kňazského seminára sv. Karola Boromejského 

v Košiciach.

Účasť na „3. MiniVeľtrhu“ je bezplatná. 
Cestovné náklady si každý účastník hradí sám.

Registrácia účastníkov je na priloženej návratke 
účasti k  termínu 15. 10. 2015.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Dátum: 
19. 10. 2015

Čas:
od 09.30 – 16.00 hod.

Inštálácia stánkov:
od 08.00 – 09.30 hod.

Miesto konania:

Kňazský seminár 
Sv. Karola Boromejského
Hlavná ulica 91, Košice

Organizátor zabezpečuje:
– občerstvenie (len vystavovatelia)

– výstavné stánky
– informačné materiály

– prezentačné a výstavné priestory

Informácie môžete získať na adrese:

Združenie FEMAN
Zvonárska 23
040 01 Košice

tel.: 055 / 625 01 42; 0905 539 926
e-mail: feman@stonline.sk

Podujatie sa realizuje s finančným príspevkom 

Ministerstva kultúry SR
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PROGRAM

19. 10. 2015

08.00 – 09.30 

■  prezentácia / registrácia

09.30

■  otvorenie „3. MiniVeľtrhu…“

■  Združenie FEMAN
Eduard Buraš, riaditeľ

■  Arcibiskupstvo Košice
Mons. Bernard Bober, arcibiskup

■  Košická eparchia
Vladyka MILAN, košický eparchiálny biskup

■  Generálny konzulát MR
Ádám Szesztay, generálny konzul

■  Farnosť – Dóm sv. Alžbety
Mons. František Šándor

■  Kňazský seminár
ThDr. Štefan Novotný

10.00 – 11.00

■   Cyrilometodějská stezka jako produkt 
    kultúrniho turismu

■  Aktivity Cyrilometodějské kultúrni stezky
Ing. Martin Peterka

Evropská kultúrni stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. 

/ Česká republika

11.00 – 11.30 

■  Benediktínske opátstvo v Tihanyi / Maďarsko
Adalbert Gáspár OSB, benediktínsky mních 

11.30 – 12.00 

■   Benediktínske arciopátstvo v Pannonhalme       
/ Maďarsko

Ágnes Mészáros; Anett Ríz

12.00 – 12.30

■  Mátraverebély-Szentkút
    Národné pútnické miesto / MR

12.30 – 13.00 

■  Máriapócs / Maďarsko
    Mariánske gréckokatolícke pútnické miesto

István Kapin, gr. kat. kňaz, riaditeľ pútnickéhu úradu

13.00 – 13.30 

■   Reformovaný Veľký kostol – Nagytemplon 
a Reformované kolégium v Debrecíne / MR

Gergely Katona

13.30 – 14.00 

■   Historická spoločnosť svätej Alžbety Uhorskej 
v Sárospataku / MR

Pútnické miesta na Slovensku

Prednášky prebiehajú v priestoroch 
AULY Kňazského seminára

Spr ievodné podujat ie :

17. 10. 2015

17.00 – Gréckokatolícky chrám – Streda nad Bodrogom 

■   Ukrajinský gréckokatolícky zbor 
    otca A. Vološina / UA 

17.00 – 20.00 hod.

■  „Spišský Jeruzalem...“
    Zaujímavosti vynimočných miest 
    na Spišskej Kapitule a Spišskom Jeruzaleme

18. 10. 2015

09.00 –  Katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky 

             / Košice

■   svätá liturgia Jána Zlatoústeho; liturgický spev 
doprevádza „Ukrajinský gréckokatolícky zbor 
ot. A. Vološina / UA

15.00 – Dóm sv. Alžbety

■   sv. omša pri príležitosti otvorenia 
   „Via CASSOVIENSIS 2015“

Hlavný partner podujatia:

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. 
(CCRVM) je neštátna , nezisková organizácia s právnym 
štatútom verejno-prospešnej organizácie. Poslaním orga-
nizácie je snaha napomôcť ekonomickému rozvoju kraja 
a zamestnanosti, zvýšenie návštevnosti kraja v jeho jed-
notlivých turistických oblastiach (Valašsko, Kroměžísko, 
Slovácko, Zlínsko a Luhačovcko), vytváranie sieti part-
nerstiev a služieb.

CCRVM koordinuje rozvoj, propagáciu a prezentáciu 
cestovného ruchu v turistickom regióne Východná Morava 
a zameriava sa na maximálne využitie turistického po-
tenciálu územia.


