Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu
v České republice
vás srdečně zve na 52. Mezinárodní eucharistický kongres
v Budapešti ve dnech 13. – 20. září 2020
Program:
13. 9. neděle
5.44 hod odjezd z Prahy hlavního nádraží (Metropolitan expres č. 273). Možnost přistoupit ve stanicích
Kolín (6.19), Pardubice (6.40), Česká Třebová (7.14), Brno (8.21), Břeclav (8.59)
12.20 hod Budapešť příjezd
15.00 -16.00 zahajovací ceremonie
16.00 – 18.00 mše svatá v Puskás aréně
19.00 ubytování V Piliscsabě
14.9. pondělí ( celý program v areálu Hungexpo)
8.45-9.30 - ranní modlitba
9.30-10.30 – přednášky
10.30-11.00 – svědectví
11.00-11.30 – přestávka
11.30-13.00 – mše svatá
13.00- 14.30 – oběd
14.30-15.30 – pracovní skupiny
15.30-22.00 – kulturní a duchovní program – ve městě
15.9. úterý
stejně jako pondělí
16.9. středa
8.45 - 11.30 – viz podnělí
11.30 - 13.00 – pracovní skupiny
13.00– 14.30 – oběd
16.00– 18.00 – Byzantská mše svatá – v bazilice sv. Štěpána
17.9. čtvrtek
8.45 – 15.30 – viz pondělí
17.00 – 22.00 – kulturní a duch. program ve městě a v bazilice sv. Štěpána eucharistická adorace
18.9. pátek
8.45- 15.30 – viz pondělí
17.00 - 22.00 – večer mládeže ve Sportaréně Lászlo Pappa
19.9. sobota
10.00 -15.00 – festival rodin na Margaretině ostrově
17.00 – 18.30 – mše svatá na Kossuthovo náměstí

20. 9. neděle
11.00 – 13:00 hod závěrečná mše svatá na Náměstí hrdinů
15.40 hod odjezd z nádraží Nugati payudvar (Metropolitan expres č. 274), možnost výstupu viz nástupní
stanice
22.13. Příjezd do Prahy hl. n.
Informace:
Ubytování: (11€/noc) v obci Piliscsaba (40 minut od centra Budapešti)
Stravování: Oběd 5x - po - pá zajištěn ( v ceně kongresu) , ostatní si budeme zajišťovat sami.
Doprava: Jízdenka na městskou dopravu v rámci kongres. poplatku - zajištěna
Duchovní doprovod: bude upřesněno
Průvodci: František Reichel a Markéta Kubešová, v Budapešti Márton Beke (člen maďarského SFŘ –
hovoří česky)
Zdravotní pojištění do zahraničí: zařizuje si každý sám
Není třeba pas, postačuje nový občanský průkaz
Předpokládané náklady: Kongresový poplatek : 75 Eu – tj. cca 2100,- Kč- budeme platit společně předem
za všechny přihlášené, ubytování 7 nocí cca 2000.- Kč. Jízdenky Praha – Budapešť a zpět (470.-Kč x 2),
stravování cca 1500.- Kč- (5 obědů je v kongres. poplatku)
Informace o eucharistickém kongresu www.iec.2020.hu/en (anglické), a různé wikipedie (o Budapešti,
Maďarsku apod.)
Měna: Forint (HUF); kurs 100 HUF = 7,40 Kč. Možnost výměny v ČR i Maďarsku, ale i platby kartou.
Přihlášky:
přijímá do 29. února: Markéta Kubešová – mar.kubesova@seznam.cz
Mobil/SMS: 608 141 845.
Zálohu 1000.-Kč zašlete do 15. března na účet: 115-8184100247/0100 v.s. 920 –soukromý účet MK
Poznámky:
1) Pojedeme jako skupina - pozdější přihlášení si již bude zařizovat každý individuálně a kongresový
poplatek se navyšuje
2) Další informace, podrobnosti a upřesnění zašleme přihlášeným v průběhu dubna.
Na společnou cestu k oslavě Krista v eucharistii se těší
František Reichel

Markéta Kubešová

