
 

Pouť do Medžugorje 9. – 15. 9. 2018 
 

Poutní zájezd do Medžugorje se uskuteční ve dnech 9. - 15. 9. 

2018. 

Odjezd bude v neděli 9. 9. (viz tabulka na konci). 

Předpokládaný návrat je v sobotu 15. 9. dopoledne. 

Cena poutě je 2500,- Kč + 44,- EUR. V této ceně je doprava 

(fy SVOBODA), dálniční poplatky, ubytování, organizace 

poutě a tlumočení. 

Ubytování je zajištěno u Anky v pokojích s lůžkovinami, většinou s vl. sociálním 

zařízením. Je to nedaleko od kostela cestou na Podbrdo.  

Cena za 4 noci je výše uvedených 44,- Eur (můžete zaplatit v buse).  

Každý účastník zájezdu si zařídí sám zdravotní pojištění do zahraničí! 

Pro vstup do Bosny stačí v září ještě platný OP.  

Kapesné doporučujeme v Eurech, výměna za místní měnu KM (bosenská marka - 

dvě marky za jedno euro) je možná na místě (u moře v Chorvatsku platí Kuny). 

Někde lze nakupovat i za Kč.  

Program a tlumočení zajišťuje průvodkyně Olga Merkovičová z Medžugorje.  

Stravování je buď polopenze, nebo vlastní. Polopenze pro zájemce znamená 

snídani (3 Eur a) a pozdní teplý oběd (7 Eur) celkem za 40,- Eur na celý pobyt 

(můžete zaplatit v buse). Jinak kuchyňky jsou většinou dobře vybaveny. Potraviny 

lze koupit i v KONZUMU (market), kde jsou ceny podobné jako u nás. V autobuse 

je možno zakoupit limonády, pivo, kávu, čaj za české peníze. 

Oblečení si vezměte pro teplejší počasí, spíše vzdušné, dobrou obuv, pokrývku 

hlavy, pláštěnku, deštník, sluneční brýle, přezutí na privát či do autobusu. 

První den bude delší zastávka u moře (9 hod.- plavky s sebou) v chorvatských 

Lurdech (Makarska), kde bude ranní mše sv. v 7.00 a pak odpoledne odjezd do 

Medžugorje. Z Medžugorje si zajedeme na vodopády Kravica (podle času a 

zájmu). Zpěvníky (KOINONIA), Kancionály, hudební nástroje jsou vítány. 

Zálohu 1.000,- Kč zaplaťte s přihláškou do 15.7., do 15.8 doplatek. Cenu 84,- 

Eur (44,- + 40,-) můžete zaplatit v buse. Je možno poslat peníze i převodem na 

účet 155563916/0600, v.s. 992018, s.s. rodné číslo a do poznámky jméno.  

Pouť doprovází P. Jiří Polášek ze Zašové-přihlášky na tel.: 731 518 511. 

Přihlášky v Rožnově: Marie Pavlicová – tel. 731 325 653,  571 651 716 nebo 

v zákristii.  

Tento program je sestaven tak, aby se vážní zájemci mohli zúčastnit v sobotu 15. 9. 

také Dne modliteb děkanátu Val. Meziříčí v Olomouci v katedrále (15.00–19.00). 
 

Nezapomeňte na platný OP nebo cestovní pas, zdravotní pojištění a léky, které užíváte!! 
Těšíme se na společně strávený týden v Medžugorje. Panna Maria nás zve a očekává! Ave Maria! 

 

Č A S Y    O D J E Z D Ů autobusu: 

Rožnov p. R. ul. Bayerova (u bývalé KB) zastávka ČSAD směrem z Hutiska 14.30 

Zašová u kostela (zastávka ČSAD) 14.45 

Veselá  na mostě 15.00 

Val. Meziříčí zastávka u LIDLu 15.05 

 


