
Výprava za poznáním poutního místa Medžugorje  
 

K čemu došlo v Medžugorji? 
Medžugorje je místem, kde došlo k zjevení Panny 

Marie šesti dětem ve věku teenagerů, které se zde 

údajně odehrálo 24. června roku 1981 kolem 

18. hodiny. Vidění se odehrálo na vrchu Crnica (dnes 

zvaný Vrch Zjevení) mezi Međugorje a Bijakovići. 

Panna Maria byla bílá a držela v rukou dítě. Další den 

cítily čtyři ze šesti dětí silné nutkání jít opět na stejný 

vršek a k nim se připojili další dva lidé. Vidění se 

opakovalo, děti se modlily a mluvily s Pannou Marií. 

Její poselství usilovalo o nastolení míru ve světě.  

 

Od té doby se zjevovala každý den a zjevuje se údajně dodnes, i když už jen jednomu 

z aktérů. Všem postupně sdělila deset tajemství týkajících se budoucnosti, z nichž některá 

se týkají celého světa. Zjevení má i svoje kritiky, a dokonce nebylo dosud oficiálně uznáno 

jako věrohodné ani papežem. To však nebrání milionům poutníků, aby sem proudily. Stále 

se také objevují zprávy o nových zázracích. Međugorje je dnes velmi komerčním místem. 

 

Organizační informace 

Pouť se bude konat ve dnech 6.5.2019 – 13.5.2019. Jedná se o pouť na 6 nocí a 7 dní 

pobytu, s cílem seznámení se s místem zjevení Panny Marie, za přispění výkladu a 

průvodcovských služeb otce Dr. Mariusze Roszewskeho, faráře z farnosti Čeladná, který již 

byl na tomto poutním místě několikrát a neustále se na poutní místo velmi rád vrací. Po 

dohodě s otcem Dr. Roszewskim, jsme se rozhodli pro pouť, jak se říká lidově něco pro tělo 

a něco pro ducha, tzn. že se na pouti budeme věnovat, jak duchovním, tak i poznávacím 

činnostem.   

 

Program zájezdu 

 

Pondělí 6. 5. 2019 

Odjezd 6.5.2019 ve 4:00 z Petrovic u Karviné. Předpokládaný příjezd do Medžugorje cca 

22:00, dle situace na komunikacích. Následuje 1. noc v Medžugorji na penzionu, abychom 

se mohli ráno čerství věnovat naplánovaným činnostem. 

 

Úterý 7. 5. 2019 

Prohlídka Medžugorje, duchovní aktivity, hora zjevení, večerní bohoslužba. 

 

Poutní kopec Križevac nad Međugorje 



Středa 8. 5. 2019  

Růžencová cesta, místo Ružnice, 17 hod. mše svatá. 

 

Čtvrtek 9. 5. 2019 

Město Mostar vzdálené 30 km od Medžugorje, zpátky městečko Počitejle. 

 

Pátek 10. 5. 2019 

Ranní mše svatá 8. hod, zoologická zahrada na okraji Medžugorje, večerní mše svatá 

v 17. hod. 

 

Sobota 11. 5. 2019  

Ranní mše svatá 8:00, výlet do Neumu. Neum je město v Bosně a Hercegovině ležící na 

pobřeží Jaderského moře. Jako jediné město této země leží u moře, v úzkém koridoru, který 

Bosna a Hercegovina má. Žije zde 1993 obyvatel. 

 

Neděle 12. 5. 2019 

Mše svatá ranní i večerní, duchovní aktivity, balení, večer návrat domů, cca 20:00 hod.   

 

Pondělí 13. 5. 2019 

Příjezd Petrovice u Karviné mezi 13:00 -14:00 hod.   

 

Program se může mírně změnit. Pokud by ovšem měl někdo ochotu se věnovat jen 

duchovním činnostem, nebo měl svůj program v Medžugorji, samozřejmě je to možné, 

nemusí dodržovat program pouti. 

 

Cena a přihlášky 

Cena pouti je 6100 Kč, v ceně je zahrnuta doprava tam a zpět, nocleh 6 nocí na penzionu a 

polopenze 7 dní, tedy snídaně a večeře. 

Pokud by někdo nechtěl polopenzi, je zde možno si zakoupit jídlo i pití v marketech, ceny 

jsou jako u nás v ČR.  

Cena výpravy bez polopenze je 4200 Kč, zahrnuje pouze dopravu tam a zpět a 6 nocí na 

penzionu. 

Je možno si sebou vzít jídlo a pití na 7 dní, ale při ceně tohoto zboží v Bosně je to zbytečné.  

 

Do 20. 2. 2019 je možno se přihlásit zálohou 2500 Kč jen pro občany Petrovic, Závady a 

Marklovic. Po tomto datu bude nabídka rozšířena i pro sousední farnosti. Přihlášení bude 

závazné a záloha nevratná (rezervace autobusu, noclehu). K doplacení částky dojde v době 

od 15. 4. 2019 – 30. 4. 2019.  

 



 

Přihlášky se zálohou odevzdávejte paní Gamrotové nebo Mgr. Smiechovi. 

Pro více informací volejte a pište. 

 

Tel: 733 681 302, 733 284 517 

Email: smiech.jaroslav@seznam.cz 

 

 

Další informace 

Dále bychom Vás rádi seznámili s dalšími informacemi týkajícími se poutního místa 

Medžugorje. Dle otce Dr. Roszewského se v Medžugorji drží půst ve středu a v sobotu, ale 

to je na uvážení každého, takže např. si poutníci koupí pouze 5 polopenzí. I tato možnost při 

nahlášení dopředu bude možná a lze ji kombinovat. 

 

Dále je potřeba uvést, že pro cestu je lépe být vybaven platným cestovním pasem, 

cestujeme do země, která není členem Evropské unie. Údajně pasové orgány Bosenské 

republiky do země občany členských států EU pouštějí na občanské průkazy, ale může se 

stát, že se pohraničník rozhodne nevpustit cizince s občanským průkazem na území Bosny a 

Hercegoviny a může vzniknout problém, tak zvažte. K cestě do Bosny a Hercegoviny není 

potřeba vízum. 

 

Pojištění si hradí každý sám dle potřeby (např. nemoc v zahraničí). 

 

Doprava bude zajištěna autobusem MAN, 50 osob s toaletou, autodopravce Adolfa 

Wawrzyczka z Karviné. Vzdálenost je 1880 km, doba jízdy dle okolnosti na silnicích a 

hraničních přechodech 16. – 18. hod. 

 

Nocleh je zajištěn v penzionu Sega v Medžugorji. Penzion disponuje dvou, tří a 

čtyřlůžkovými pokoji. Na každém pokoji je sociální zařízení. Je tady možnost, že zájemci při 

přihlášení na pouť, si budou moci vybrat s kým a v kolika lidech chtějí být na pokojích 

ubytováni.  

 

Pokud si někdo chce vzít s sebou cizí měnu pro jiné výdaje, doporučujeme vzít eura. 


