
INFORMÁCIE K
s účasťou na XXVII

 

Prosím informácie si dôkladne pre

 
TERMÍN:28.07.2017 – 08.08.2017
CENA:260 Eur s poistením lie
V CENE JE ZAHRNUTÉ:  doprava 
4x pobyt pri mori (v prípade nevhodn
v Medžugorí, strava (plná penzia), poistenie lie
kňaz. 
 
PROGRAM  ZÁJAZDU:                                                           
1.deň: 28.07. 2017(piatok)
Odchod z Huncoviec od obecného úradu bude
medzi 10:00 – 13:00)Po dohode s
našej trase:(Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Lipt
Banská Bystrica, Zvolen Krupina, Šahy) 
Na území Slovenska budeme ma
malebnom mieste Slovenska. Po nasýtení ducha nasleduje nasýtenie tela (možnos
občerstvenia ešte v rodnej zemi). Prechod cez Ma
2.deň: 29.07. 2017(sobota)
V ranných hodinách príchod k
Sv.omša na Chorvátskom pútnickom
údive z pohľadu na čarokrásne more možnos
v ňom alebo vedľa neho niekoľ
a Hercegovina (Doljany), na ktorom nás 
„DOBRO DOŠLI U BOSNA 
Podvečer príchod do Medžugoria. Ubytovanie v
3.deň:30.07. 2017(nedeľa
Prvé spoločné raňajky, odchod k
na Sv. omši.                                                                   
4.deň:  31.07. 2017(pondelok)
Program v Medžugorí,odchod k
omši.                                                                                                                        
5.deň: 01.08. 2017(utorok)
Festivalový program -prednášky, hudba, svedectvá.
6.deň:02.08.2017(streda)
Festivalový program -prednášky, hudba, svedectvá...
7.deň: 03.08. 2017(štvrtok)
Festivalový program -prednášky, hudba, svedectvá...
8.deň:04.08. 2017(piatok)
Festivalový program -prednášky, hudba, svedectvá... 
9. deň:05.08. 2017(sobota)
Festivalový program -prednášky, hudba, svedectvá...Rozlú
2017(nedeľa) 
Ukončenie festivalu sv. omšou v

FORMÁCIE K  PÚTNICKÉMU ZÁJAZDU DO MEDŽUGORIA
ou na XXVII I . Medzinárodnom modlitbovom stretnutí mládeže

Mladifest 2017 

Prosím informácie si dôkladne prečítajte!!!  

08.08.2017                                                                                         
poistením liečebných nákladov                                                                     

doprava klimatizovaným autobusom,  
(v prípade nevhodného počasia náhradný program), 10 x ubytovanie 

Medžugorí, strava (plná penzia), poistenie liečebných nákladov, sprievodcovské služby,

PROGRAM  ZÁJAZDU:                                                                                                                               
(piatok) 

Huncoviec od obecného úradu bude prispôsobený príchodu spojov ( je to približne 
13:00)Po dohode s účastníkmi zájazdu zastavíme a priberiem

Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptovská Osada, Staré hory, 
Banská Bystrica, Zvolen Krupina, Šahy)  
Na území Slovenska budeme mať Sv. omšu za účasti všetkých pútnikov v niektorom 

este Slovenska. Po nasýtení ducha nasleduje nasýtenie tela (možnos
rodnej zemi). Prechod cez Maďarsko a Chorvátsko.                                                                                         

ta) 
ranných hodinách príchod k moru v Chorvátsku (Makarská riviéra). 

Chorvátskom pútnickom mieste Vepric.(Chorvátske Lurdy) Po po
arokrásne more možnosť vstúpiť do jeho osviežujúcich v

a neho niekoľko hodín. Odchod na rozprávkový hraničný priechod Bosna 
Hercegovina (Doljany), na ktorom nás čaká slávnostné privítanie:                                           

BOSNA – HERCEGOVINA“ – Vitajte v Bosne a Hercegovine !
žugoria. Ubytovanie v penzióne. 
ľa) 

ajky, odchod k moru – kúpanie, v podvečer príchod do Medžugoria, ú
na Sv. omši.                                                                                 

(pondelok) 
odchod k moru – kúpanie. Začiatok festivalu mládeže, ú

omši.                                                                                                                        
(utorok)  
prednášky, hudba, svedectvá... 

2017(streda) 
prednášky, hudba, svedectvá... 
(štvrtok)  
prednášky, hudba, svedectvá... 
(piatok) 
prednášky, hudba, svedectvá...  
(sobota) 
prednášky, hudba, svedectvá...Rozlúčkový program10.de

enie festivalu sv. omšou v skorých ranných hodinách  na Križevaci, 

DO MEDŽUGORIA  
. Medzinárodnom modlitbovom stretnutí mládeže 

                                                                                         
ebných nákladov                                                                     

x ubytovanie 
ebných nákladov, sprievodcovské služby, 

                                                                    

prispôsobený príchodu spojov ( je to približne 
priberieme pútnikov aj na 

Osada, Staré hory, 

niektorom 
este Slovenska. Po nasýtení ducha nasleduje nasýtenie tela (možnosť teplého 

Chorvátsko.                                                                                         

epric.(Chorvátske Lurdy) Po počiatočnom 
 do jeho osviežujúcich vĺn a pobudnúť 

čný priechod Bosna 
aká slávnostné privítanie:                                           

Hercegovine !                 

er príchod do Medžugoria, účasť 

iatok festivalu mládeže, účasť na Sv. 
omši.                                                                                                                                      

10.deň: 06.08. 

 



     Celodenný pobyt pri mori, voľný program v Medžugorí. 
11.deň: 07.08.2017(pondelok) 
Skoro ráno účasť na Sv. omši, odchod z Medžugoria, celodenný pobyt pri mori. Večer 
odchod na Slovensko. 
12.deň: 08. 08. 2017(utorok) 
V doobedňajších hodinách príchod do milovanej vlasti . Rozchod. 
 

Všeobecné rady a informácie 

So sebou si vezmeme: 

DO AUTOBUSU 

• Jedlo na 2 dni (spoločná strava začína raňajkami na 3.deň) 

• Dostatok tekutín 

• Platný cestovný pas alebo občiansky preukaz 

• Lieky 

• Je dobré mať vybavenú európsku kartičku poistenca – v prípade potreby 
nebudeme mať problémy s preplácaním lekárskych úkonov v Chorvátsku 

• Hygienické potreby 

• Vankúšik  a nejakú deku na prikrytie (v autobuse strávime 1 noc tam, 1 noc naspäť) 

• Ruženec 

• Kúpacie potreby k moru, plavky, opaľovací krém, karimatky budeme mať 
v autobuse akopríručnú batožinu! Je to z toho dôvodu, aby sme nemuseli pri mori 
vyberať batožinu z kufra autobusu a krvopotne sa snažiť opäť všetko naládovať späť. 

DO MEDŽUGORIA  

• Malé rádio so slúchadlami s možnosťou naladenia stanice FM, náhradné baterky. 
 Ako rádio je možné použiť aj mobilný telefón, (všetky prednášky sú prekladané do 
slovenčiny na frekvencii, ktorú má pridelená každá národnosť) – TOTO JE NUTNÉ, 
lebo aj keď sme Slovania, v Chorvátčine by ste nič zo svedectiev nerozumeli!!! 
V prípade, že nič také nemáte, nie je problém si v Medžugorí kúpiť maličké rádio za 
primerané ceny. 

• Sväté písmo, ruženec, poznámkový blok, pero 

• Fľašu na vodu – v areáli Medžugoria je vynikajúca voda s omladzujúcimi účinkami 
(len to s tou vodou netreba prehnať, aby sa Vaša nová podoba zhodovala s fotkou v 
pase...) 

• Prikrývku hlavy (šiltovka, klobúčik, šatka) je tam veľmi horúco. 

• Toto nie je povinné, ale veľmi privítame Slovenskú vlajku aj so žrďou – najlepšia je 
udica na ryby. Môže byť aj iná vlajka – na festivale, v dave ľudí je to neoceniteľný  
orientačný prvok. 



• Baterka – je výborná v autobuse, ale zíde sa aj v Medžugorí- uľahčí Vám orientáciu v 
tme.   

 

OBLEČENIE 

• Pohodlné, ľahké, ale SLUŠNÉ (nevhodné sú príliškrátke minisukne, obtiahnuté krátke 
nohavice. Tričká na ramienka je vhodné počas sv. omše zahaliť šálom alebo šatkou). 
Nezabúdajme, že Medžugorie je pútnické miesto. Napr. v Rusku by Vás do kostola 
v kraťasoch a tielku nepustili. 

• Aspoň jedno teplejšie oblečenie (program sa končí v neskorých večerných hodinách) 

• Obuv musí byť tiež pohodlná a ľahká (sandále, šľapky), ale aj pevná (najlepšie 
botasky), nakoľko cesta na Križevac a Podbrdo je kamenistá. 

 

K MORU 

(ešte raz pripomínam, že tieto veci si pribalíme do autobusu k sebe do 
príru čnej tašky) 

• podložku na pláž, prípadne karimatku (pláž je pokrytá drobnými kamienkami) 

• Ľahkú obuv do mora (ak si nechceme priniesť domov ako suvenír morského ježka 
v dolnej končatine). Nezabudnite tiež na prikrývku hlavy, opaľovacie krémy a kto 
chce - nafukovačku.   

NA NÁKUPY  

• suveníry  a drobné pamiatkové predmety sa dajú kúpiť za EUR, USD, CZK  a iné 
valuty 

• výška vášho vreckového je vecou vášho rozhodnutia, doporučujeme 50 – 100 € 

• ak sme v manželskom zväzku, nezabudnime vziať so sebou aj polovičku    
(manžela/manželku),  

NA VOĽNÝ ČAS 

• akýkoľvek hudobný nástroj pre potešenie a obohatenie iných (violončelo, krídlo, lesný 
roh, priečna flauta, hrebeň...ale úplne najlepšia by bola gitara.)  

•  spoločenské hry, knihu, krížovky, nebudete stíhať, lebo program je náročný... 

• a jednou z najdôležitejších vecí je DOBRÁ NÁLADA  

Pokyny k strave: Osobne v telefonickom rozhovore. 

Od 19. júla si súkromne vykonáme DEVIATNIK K MATKE USTAVI ČNEJ POMOCI , 
ktorý obetujeme za náš pútnický zájazd. 

Info pre slobodných:vďaka zásahu Panny Márie a nášmu  zájazdu už máme na konte 



 4 šťastné manželské páry, tak treba ísť – možno práve v našom autobuse Ťa čaká Tvoja 
vyvolená / vyvolený! 

 

Do programu je zahrnutývýstup na – Križevac - v skorých ranných hodinách,spoločný 
výstup na miesto zjavenia – Podbrdo atď...podľa aktuálnej ponuky v Medžugorí. Je tu aj 
možnosť individuálneho kúpania na kúpalisku v Medžugorí. 
 Počas cesty k moru využijeme čas na malú duchovnú obnovu, svedectvá, zábavu ... 
 
 

Program sa môže zmeniť v závislosti od počasia a iných nepredvídaných okolností!!! 
 

 
NA VŠETKÝCH SA TEŠÍ  

Kamila Haddenová a VDP. Ľudovít Sýkora 

 

Informácie: Kamila Haddenová 
052 / 45 622 62,   0948 506 964  
alebo na mailovej adrese: katarina.sienska@gmail.com 
Platbu za zájazd prosím poslať na účet číslo: SK3809000000000490028187 
 
 


