
MEDŽUGORIE 
 

Termín 5.7. - 12.7.2014 
Cena:  185,- EUR 

 

V cene je zahrnuté: - 5 x ubytovanie  dvoj a trojlôžkové izby so sociálnym zariadením veľmi 
blízko mariánskeho obvodu, obedové menu, doprava bus Mercedes, sprievodca,  kňaz  
V cene nie je zahrnuté: - komplexné cestovné poistenie 10 EUR 
 
PROGRAM: 
1.deň:  odchod z  Banskej Bystrice v sobotu 5. júla poobede smer Zvolen, Šahy ...  
2.deň: v doobedňajších hodinách príchod do Medžugoria, ubytovanie, náboženský program,  
3. – 6 deň: celodenný náboženský program v Medžugori  
7. deň: príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách. 

Prihlásiť sa je možné telefonicky: 048/  418 91 31 
 



S KRÁĽOVNOU POKOJA V ŠKOLE LÁSKY   
Púť do Medžugoria od 5. 7. do 12. 7. 2014 

 
Pozývam Vás presvedčiť sa láske našej nebeskej Matky Márie, Kráľovnej pokoja, ktorá 
hovorí: „Drahé deti, keby ste vedeli ako vás milujem, plakali by ste od radosti!“. 
Pozývam Vás na púť farnosti Priechod do Medžugoria! 
Každý z nás je Božím originálom s rozdielnymi vlastnosťami, názormi, očakávaniami. 
Vzhľadom na túto jedinečnosť každého z nás, ďakujme a prosme  spoločne nebeského 
Otca od 26.06.2014  deviatnikom k Božskému Srdcu (JKS) o požehnanie našej púte, a 
Jeho dar – vytvoriť radostnú svätú rodinu, kde BOH bude na prvom mieste, všetci 
ostatní bratia a sestry na druhom mieste a ja sám s mojimi požiadavkami až na treťom 

mieste. Veď Ježiš hovorí: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ Mt 7,12.  
Odchod autobusu z Banskej Bystrice je plánovaný na 5.júla 2014. Naša spoločná cesta sa začne 
slávením Eucharistie na ktorej  budeme spoločne ďakovať nebeskému OTCOVI za jeho lásku a 
vyprosovať  si požehnanie pre túto púť. Program v Medžugorií je riadený cez Informačné centrum, 
podľa všeobecných pokynov správcu farnosti Medžugorie. Hlavná liturgická časť dňa je večerný 
modlitbový program, ktorý začína o 18.00 hod. – radostné a bolestné tajomstvá modlitby sv. ruženca, sv. 
omša, požehnanie náboženských predmetov, modlitba za uzdravenie duše a tela, slávnostné tajomstvá sv. 
ruženca. V utorok a vo štvrtok je poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej. V čase našej púte budú 
v Medžugorí medzinárodné duchovné cvičenia kňazov. Všetky prednášky, ako aj iné spoločné stretnutia 
budú prekladané do slovenčiny cez rádio s FM frekvenciou, ktoré si je potrebné zobrať so sebou. (2 eur 
na osobu stojí príspevok za preklad) 
Jeden z najväčších darov, ktoré Vám chce BOH darovať počas tejto púte skrze Máriu, je sviatosť 
uzdravenia duše. Mnohé svedectvá pútnikov z celého sveta svedčia o telesných uzdraveniach potom, čo 
si vykonali sviatosť zmierenia. Medžugorie patrí k tým milostivým miestam, kde  pútnici odprosujú 
svojho Darcu života v generálnych svätých spovediach a to aj po 20, 30, či niektorí aj po 60 rokoch 
svojho života. Tu Bohu dávajú mu opäť prvé miesto vo svojom živote. Je to pozvánka aj pre Vás. 
Vysluhovateľ Božích tajomstiev, vdp. Marek Iskra, ktorý putuje s nami sa teší na Vás a vyprosuje 
Vám potrebné milosti k tomuto kroku. 
Doprava je zabezpečená klimatizovaným autobusom v cene 100 € za osobu. Výška základného 
cestovného poistenia je 10 € na celý pobyt. Prihlasovanie na tel. čísle: 048/ 418 91 31 
Cena ubytovania je 17 eur za noc, pričom v cene ubytovania je aj obed: polievka, hlavné jedlo, dezert a 
nápoj! V Medžugorií strávime 5 krásnych nocí, takže je potrebné, aby ste si so sebou vzali aspoň 85 eur. 
Ubytovanie a stravu budete hradiť až na mieste. Ubytovanie je zabezpečené veľmi blízko kostola na dvoj 
a trojposteľových izbách. Na ubytovni je aj malá kuchynka, kde si môžete uvariť kávu, čaj. V blízkom 
okolí penziónu je pekáreň, obchod potravín i viacero reštaurácií, pričom ceny sú asi také ako u nás. 
Platobná mena v Medžugorií je konvertabilná marka (km), ktorej hodnota je cca 0,5 €. Vo všetkých 
obchodoch však môžete platiť bez problémov s eurom. 
Príchod na Slovensko je v sobotu 12. 7. v popoludní. 
Nezabudni si so sebou vziať: Platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz, potrebné lieky, malú 
stoličku, čiapku alebo klobúk, dáždnik alebo pršiplášť, fľašu na vodu, teplé oblečenie na večer, pevnú 
obuv, malé rádio so slúchadlami alebo mobil s FM rádiom na počúvanie prekladu. Celý program 
prebieha vo Svätyni, preto  prosím  o slušné, Vám pohodlné oblečenie, zodpovedajúce tomuto miestu. 
SAMOZREJME si prineste DOBRÚ NÁLADU, ÚSMEV, TRPEZLIVOSŤ, RADOSŤ, LÁSKU ..... 
Som presvedčená, že pobyt na tomto mieste modlitby bude pre Vás skutočne duchovným osviežením 
a zo srdca Vám ďakujem za Vaše želanie a vôľu navštíviť toto miesto milostí. Nech Všemohúci Boh na 
príhovor našej nebeskej Matky Kráľovnej Pokoja odmení každú snahu a námahu, ktorú prinášate 
prichádzajúc sem.         

Mária Lieskovanová  
    (vedúca zájazdu) 


