1. Dne 02.07.2022 (sobota) sraz lodžské skupiny cestujících v 8:00 hodin
v Kołacinku u Lodže (PL).
2. Doprava přes Čenstochové, Gorzyczki ve Slezsku (PL) ve 12:30 hod.,
Ostrava-Svinov (CZ) v 13:30 hod., Modřice u Brna v 16:00 hod. mše
svatá v kostele sv. Gottharda, poté přesun přes Slovensko, Maďarsko,
Chorvatsko do Medjugorje v Bosně a Hercegovině.
3. Od 03.07.2022 (neděle) do 09.07.2022 (sobota) v Medjugorii ubytování
v penzionu na sídlišti blízko poutního kostela. Pro poutníky bude k
dispozici kuchyňka, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s povlečením a
strava zajištěná polopenzí.
4. Plánujeme jednodenní odpočinek u vodopádu Kravica a výlet do
Mostaru.
5. Zpáteční odjezd z Medjugorie bude ráno 09.07.2022 (sobota) po
snídáni. Návrat do Česka bude v noci a do Polska ráno, v neděli
10.07.2022.

Obsahuje:
1. Zdravotní a úrazové pojištění.
2. Šest nocí ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích.
3. Stravu: dvě jídla denně (6 snídaní a 6 večeří).
4. Dopravu autobusem: k dispozici chladnička, DVD přehrávač, minibar,
WC.
5. Duchovní doprovod, průvodce na cestě a informační materiály.
Přihlášky se zálohou 100 EUR (na zajištění dopravy) je nutno vybrat
do 15.6., (zbylá částka v autobuse).

1. ODĚV: doporučujeme s sebou pohodlný oděv pro pohyb v prostoru ubytování, společenský do kostela a pro pěší výlet, pohodlné boty, deštník
(pláštěnku), osobní léky a hygiena, brýle a klobouk (čepici) proti slunci.
2. STRAVA: cestovní svačina, osobní léky a hygienické prostředky.
3. PENÍZE: Euro pro drobný nákup,
4. ZAVAZADLA: jedno malé - příruční do autobusu, druhé velké - do zavazadlového prostoru.
5. TLUMOČNÍK: poutní bohoslužby jsou simultánními tlumočníky překládané do pár jazyků (do slovenštiny; v případě většího zájmu do češtiny),
nutno mít s sebou kapesní FM rádio (nebo mobil s aplikací) a sluchátka.
6. DOKLADY: občanka nebo cestovní pas -zkontrolujte si datum platnosti.

Poutníci se účastní všedního farního programu, t.j.:
1. Každodenních mezinárodních pobožností začínajících růžencem v 18 hodin: tří růžence (15
desátků), mši svatých, svěcení náboženských věcí, modliteb za uzdravení duše i těla.
2. Společná modlitební návštěva posvátných míst: Podbrdo a Križevac,
3. Setkání se společenstvími spojenými s Medjugorií (např. Cenacolo, Společenství blahoslavenství
atp.), s členy františkánského řádu a případně se svědky Mariánských poselství.
4. Hlavním smyslem putování do Medjugorie je zasvěcení se Matce Boží. Zveme Vás k osobní
modlitbě v kapli adorace (vždy od 14 do 17 hodin), nebo společně v úterý a ve čtvrtek po večerní
mši svaté.

Cestovní kancelář:
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne REN0VIS BPT Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Leszno 46 06-300 Przasnysz, Biuro: Kołacin 24 A 95-061 Dmosin
tel. +48 538 388 705 e-mail: biuro@renovis.org www.renovisbpt.pl
NIP 524 27 74 179 wpis do rejestru Organizatorów Turystyki 1579
konto bankowe PKO B P w Ostrołęce 17 1020 3802 0000 1102 0178 3984
Zástupci:
Joanna Pietrzyk tel. +48 536 388 705
o. Zbigniew Byczkowski tel. +420 739 086 830

