
TUSINDVIS AF KATOLIKKER AFHOLDT MESSE PÅ DEN
INTERNATIONALE TROENS DAG PÅ FORKLARELSENS BJERG I
NAZARET
Første samarbejde af sin art mellem den katolske kirke og turistministeriet. Begivenheden, der var en del af de afsluttende arrangementer
i Troens År, som pave Benedict XVI indledte sidste år, blev ledet af Jerusalems romersk-katolske patriark, Fouad Tual, med deltagelse af

turistministeren, dr. Uzi Landau.

Turistminister, dr. Uzi Landau: "Velkommen på denne vigtige dag. Samarbejdet mellem den katolske kirke og Turistministeriet har stor
betydning for os."

Den romersk-katolske patriark: "Mange tak for Deres tilstedeværelse og indsats."

Søndag den 17. november 2013 begyndte fejringen af den internationale Troens Dag på Forklarelsens Bjerg i Nazaret forestået af den
katolske kirke. Tusindvis af troende katolikker fra Israel og øvrige dele af verden deltog i den festlige messe, der blev forestået af
Jerusalems romersk-katolske patriark, Fouad Tual, i nærværelse af turistminister, dr. Uzi Landau. Til stede var også ærkebiskop Michael
Sabbah, tidligere romersk-katolsk patriark i Jerusalem, samt ærkebiskop Guiseppe Lazzarotto, den apostolske gesandt i Israel.

Et brev fra pave Francis blev oplæst under messen: "Vores tros historie har sin oprindelse i netop det land, I celebrerer i. Før vi kan forstå
vores egen personlige tro og vores behov for Guds nåde, skal vi alle vende os mod det sted og den tid, hvor Jesus gik iblandt os."



Pave Benedict XVI indledte Troens År i oktober 2012 i Rom som en mulighed for alle katolikker til at genfinde troens rejse. Fejringerne i
Nazaret i sidste uge markerede afslutningen af Troens År i Vatikanet.

Turistministeriet skønner, at ca. 7.000 troende katolikker deltog i begivenheden, herunder pilgrimme fra Italien, Brasilien, Spanien,
Storbritannien, Japan, Polen, det palæstinensiske selvstyre og nabolandene. Begivenheden tiltrak betydelig international mediedækning
med repræsentanter fra mange udenlandske medier, der kom til Nazaret for at dække festlighederne.

I 2012 besøgte over to millioner kristne turister og pilgrimme Israel, svarende til ca. 60 % af al indkommende turisme. Begivenheden
forventes ligeledes at bidrage til den globale markedsføring af Israel som den foretrukne kristne turistdestination.

Turistministeriets målrettede webside til den katolske verden: www.holyland-pilgrimage.org
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle turistinformationer til
offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt
om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.



om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 


