MEĐUGORJE 2021
8 – dňový pútnický zájazd
... od veľkej udalosti a odovzdania prekrásneho odkazu či posolstva ľuďom
prostredníctvom zjavení sa našej Nebeskej Matky: „Keby ste vedeli, ako Vás veľmi
milujem, plakali by ste od radosti ...“ v obci Međugorje, ubehlo veľa rokov.
Mnoho ctiteľov Panny Márie vyhľadáva túto dlhoročnú oázu ticha, pokoja
s
povznášaním ducha a s vierou v uzdravenie tela a duše, s úctou k tým najcennejším
hodnotám, ktoré sú veľkým Darom pre ľudstvo.
Aj Vy máte možnosť spojiť sa s nami v jednu vďačnú rodinu, ktorá svojou
úprimnou modlitbou chce ďakovať, prosiť, obetovať s pokorou v srdci i snáď s nádejou
na uzdravenie.
Zájazd zahŕňa návštevu Makarskej riviéry s kúpaním sa v Jadranskom mori
a v najčistejších jazerách s vodopádmi.

23. 08. - 30. 08. 2021
220,- €
V cene je zahrnuté:
- 5x ubytovanie v penzióne priamo v Međugorji, klimatizovaný autobus s možnosťou
občerstvenia, parkovacie, diaľničné a kúpeľné poplatky, duchovný program, 1x výlet
k moru, kňaz, lekár, sprievodca
Príplatok:
- dvojposteľová izba: 1,50 €/os./noc
- jednoposteľová izba: 10,00 €/os./noc
- možnosť objednania stravy
- rozšírené komplexné cestovné poistenie klientov v zahraničí
- poistenie CK proti insolventnosti vo výške 10,- €/os./pobyt
- výlet k vodopádom Kravica: 10,00 €/os.
Informácie a rezervácia: www.ckbca.sk, mobil: 0905 196216
E – mail: info@ckbca.sk, benkomil@centrum.sk

PROGRAM
Zmena programu vyhradená.
Sprievodca zájazdu upresňuje program podľa pokynov organizátorov pútnikov
skupín priamo v Međugorji.

a

1. deň (Po)
- 15.15 hod. zraz na parkovisku pred Hotelovou akadémiou v Košiciach,
Južná trieda 10 (oproti OD Astória), uloženie batožín do autobusu
- 16.00 hod. slávnostná sv. omša za pútnikov v Kostole Zoslania Ducha
Svätého, po svätej omši odchod cez Maďarsko a Chorvátsko do Međugorja
2. deň (Ut)

Međugorje
-

predpokladaný príchod v dopoludňajších hodinách, ubytovanie, oddych
so sprievodcom Kostol sv. Jakuba, oboznámenie sa s okolím
účasť na večernom duchovnom programe v Međugorji
22.00 - 23,00 hod. Eucharistická adorácia v Sanktuáriu pred Najsvätejšou
Sviatosťou Oltárnou s požehnaním, modlitba za uzdravenie duše a tela

3. deň (St) – 6. deň (So)
- 03.30 hod. odchod busom na krížovú cesta na vrchu Križevac, uctenie
kríža, pomník Slavkovi Barbaričovi
- svätá omša, duchovný program v Međugorji
- návšteva Domu narkomanov Cenacolo, Modrý kríž ...
- v piatok adorácia pod Krížom, modlitba za uzdravenie duše a tela
-

1x odchod autobusom na výlet k Jadranskému moru na Makarskú riviéru
podľa počasia (všetci klienti CK), individuálny program
večer duchovný program, svätá omša, stretnutie s vizionármi, odborné
prednášky
04.30 hod. odchod na miesto zjavenia sa Panny Márie - Podbrdo, modlitba
posvätného ruženca, osobné zasvätenie sa Panne Márii
oddych pri vodopádoch Kravice vzdialených 15 km od Međugorja, spojený
s kúpaním, individuálny program cca 3 hod.
vo večerných hodinách duchovný program v Međugorji

7. deň (Ne)
- uvoľnenie izieb, naloženie batožín do autobusu, individuálne voľno, obed
(objednávka), autobusom odchod do Máriinej dedinky, prednáška o jej
činnosti, svätá omša, odchod domov cez Chorvátsko a Maďarsko
8. deň (Po)

Košice
-

príchod na parkovisko pred Hotelovou akadémiou v Košiciach v ranných
hodinách

„ … na svojich dlaniach nosím napísané Vaše mená. A do Međugorja si
pozvem toho, koho tu chcem mať…“ (Panna Mária)

