ZÁJAZD DO MEDŽUGORIA
S KATECHÉZAMI PRE ROZVEDENÝCH

Cena: 225 €

Cena obsahuje:
✓ doprava moderným klimatizovaným
autobusom,
✓ 5 x ubytovanie v blízkosti kostola
(10 min., 600 m),
✓ 5 x polpenzia,
✓ povinný poplatok za tlmočenie
v Medžugorí,
✓ sprievodca.

Cena neobsahuje:

 komplexné cestovné poistenie,
 fakultatívne výlety mimo programu

Termín: 30.06. – 07.07.2019
Pútnický zájazd sprevádza
a katechézy bude viesť duchovný otec
Peter Fogaš – riaditeľ Arcidiecézneho
centra pre rodinu v Košiciach

Nástupné miesta:
Bardejov – Prešov - Košice

(Kravické vodopády, Mostar).

Rámcový program pútnického zájazdu s katechézami pre rozvedených:
1. DEŇ – 30.06.2019
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách (podľa zloženia pútnikov sa určí presná trasa).
2. DEŇ – 01.07.2019
V ranných hodinách príchod na Vepric (Makarska), sv. omša, 9-hodinová prestávka s možnosťou
pobytu pri mori. V popoludňajších hodinách odchod do Medžugoria, ubytovanie, večera.
3. – 6. DEŇ – 02.07. – 05.07.2019
Program v Medžugorí – možnosť zúčastniť sa na zjavení vizionárky Mirjany (02.07.2019), výstup
na miesto zjavenia Podbrdo, výstup na Križevac, svedectvá a prednášky (podľa možností - návšteva
komunity Cenakolo, Goran Čurkovič, Terézia Gažiová, Patrick a Nancy), každodenný medžugorský
večerný modlitbový program (sv. ružence, sv. omša, adorácia) a katechézy pre rozvedených –
žijúcich sami, nesviatostne sobášených, manželov v kríze a ich rodinných príslušníkov.
7. DEŇ – 06.07.2019
Po raňajkách je plánovaný odchod na Vepric (Makarska), 9-hodinová prestávka s možnosťou pobytu
pri mori, v podvečerných hodinách odchod na Slovensko.
8. DEŇ – 07.07.2019
V poludňajších hodinách príchod na Slovensko.
Na čo sa môžete tešiť?
⇨ Duchovné prežitie všedných dní,
⇨ výstupy na miesto zjavenia Podbrdo a na Križevac,
⇨ každodenný večerný program modlitby (sv. ružence, sv. omša) a večerná adorácia, svedectvá,
prednášky, katechézy s tematikou pre rozvedených či zoznámenie sa s novými ľuďmi 😊
Hlásiť sa môžete aj u pani Slávky Kolesárovej - koordinátorky spoločenstva Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom na t. č. 0905 288 845 alebo priamo v CK ŠOLTÉS TRAVEL na vyššie uvedených číslach.

