
 

Pozvánka 

na stretnutie pri príležitosti 10. výročia inštalácie sochy patrónky železničiarov
v bratislavskom Múzeu dopravy

         Srdečne vás pozývam na slávnosť pripomienky 10. výročia inštalácie sochy
patrónky  železničiarov,  sv.  Kataríny  Alexandrijskej,  ktorú  v roku  2008  slovenským
železničiarom odovzdal na celopoľskej púti v Čenstochovej vtedajší generálny riaditeľ
PKP Andrzej Vach a prevzal vtedajší námestník GR ŽSR Jozef Antoš. 

Tento  akt  bol  podnetom,  aby  po  inštalácii  sochy  patrónky  železničiarov,  na
žiadosť vtedajšieho ministra dopravy Ľubomíra Vážneho, vatikánska kongregácia pre
Boží kult svojím dekrétom v roku 2009 vyhlásila sv. Katarínu Alexandrijskú za patrónku
slovenských železničiarov.
           Pri príležitosti 10. výročia inštalácie sochy patrónky železničiarov v Múzeu
dopravy, sa v sobotu 24. 11. 2018 o 10.00 hod uskutoční tradičná celoslovenská sv.
omša za železničiarov a ich rodinných príslušníkov v kostole sv. Jána Nepomuckého
v Trnavej  Hore  (žel.  zástavka  Jalná), ktorej  bude  predsedať  vojenský  ordinár,
Mons. František Rábek.

          Pre účastníkov bude po sv. omši v Kultúrnom dome Jalná pripravené
posedenie s pohostením. V prílohe zasielam orientačnú mapku s vyznačením, kde
sa nachádza kostol, parkovisko pre cca 30 áut, KD Jalná, žel. zástavka Jalná. 

          Pre  účastníkov  prichádzajúcich  vlakmi  je  zabezpečené  mimoriadne
zastavenie rýchlikov na zástavke Jalná pre príchod a odchod z akcie takto:

Vlaky na sv. omšu zo smeru Košice, Žilina (prestup vo Zvolene)
R 810 Sitno Košice  5:23 h
                          Jalná            9:10 h      (Žiar n. Hr. 9:17 h)

Vlaky na sv. omšu zo smeru Bratislava
R 831 Georg          Bratislava     6:01 h
                               Jalná           8:42 h        (Žiar n. Hr. 8:37 h)

Upozornenie: z dôvodu kratšieho nástupiska prosíme, aby cestujúci sedeli 
v prvých štyroch vozňoch za rušňom!
                            
Vlaky po sv. omši na smer Košice
R 813 Gemeran      Jalná        14:42 h       (Zvolen 14:56; Košice 18:37)

Vlaky po sv. omši na smer Bratislava
R 840 Urpín           Jalná           15:05 h       (Bratislava 17:57 h)

Účastníkov, ktorý pricestujú autami a zúčastnia sa pohostenia v KD Jalná
prosíme, aby po sv. omši ponechali svoje autá na parkovisku pri kostole, nakoľko
pri KD Jalná nie sú parkovacie miesta, je vzdialený od kostola cca 200 m.
          Zaslaním emailu na adresu: pavelkravec@pavelkravec.sk alebo telefonicky
0911 072 072  si na vaše meno rezervujte pohostenie  v cene 5€ - guláš, chlieb,
nápoj, káva, koláč .

                                                 S úctou
                                                                                       Mgr. Pavel Kravec
                                                                                        manažér stretnutia 
                                                                                        tel: 0911 072 072
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