
15. 9. - 23. 9. 2019 
Cena dopravy 2.900 Kč 

MEDŽUGORJE 
 

 

Pouť Fatimského apoštolátu na místo milosti do Medžugorje 

Zde nás doprovází sestra Olga Merkovičová a náš milý Fra Marinko Šakota 
 

 

Do Medžugorje odjíždíme z ČR v neděli 15. 9. 2019 ve večerních hodinách 
(odjezdy z Koclířova, Brna, dalších míst podle domluvy)  
Závěrečné informace budou všem přihlášeným včas sděleny přibližně 7 dnů před odjezdem. 
 

pondělí 16. 10. 2019  
Příjezd do Medžugorje, každý se ubytuje v rodinách, tak jak je v Medžugorje zvykem. Rodina umožňuje hostům 

možnost základního vybavení pro jednoduché uvaření, strava je z vlastních zásob, nebo v četných restauracích, bohaté 

nabídky obchodů s potravinami přímo na místě. 
 

úterý 17. 9., středa 18. 9., čtvrtek 19. 9. 2019  
Bude připravena nabídka programů s cestami na Podbrdo, Križevac, do Komunity narkomanů, setkání s vizionáři, 

společné české mše sv. aj.  
 

pátek 20. 9. 2019 

Česká mše sv., dopolední program a slavnostní zakončení naši pouti. 

V odpoledních hodinách krátké osobní volno k nákupům, balení a osobnímu rozloučení s poutním místem a odjezd 

k moři -3 dny rekreace. 
 

pondělí: 23. 9. 2019  
Návrat do ČR v ranních hodinách 
 

Autobusovou dopravu tam i zpět zajišťuje ŘKFa Koclířov u Svitav 

Duchovní moderace: Mons. Pavel Dokládal a Ing. Hana Frančáková - ČM Fatima  

Strava vlastní.  

Ubytování vlastní v Medžugorje i u moře (orientační cena za osobu a noc 13€) 

Jízdenka na bus ČR 15. 9. 2019 (z nástupního místa) –  Medžugorje – Gradač  a 

zpět stojí 2.900 Kč a je možné si jí rezervovat na adrese, která je uvedena na přihlášce. 

Rezervaci je nutné potvrdit zaplacením částku 2.900 Kč, teprve tehdy maté cestu zajištěnou. 

Při rezervaci uveďte přesné údaje. 
 

 

PŘIHLÁŠKA DO MEDŽUGORJE 

15. 9. – 23. 9. 2019 
 

Příjmení a Jméno:  
 

Adresa (celá včetně PSČ) 
 

Datum narození:    číslo pasu:    platnost do: 
 

Telefon:     e-mail: 
 

V nenadálé situaci tel. kontakt na osobu - příjmení a jméno + vztah + telefon: 

 
 

(vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte na recepci ČMFa, nebo mailem: recepce@cm-fatima.cz 

nebo odešlete na adresu ŘKFa Koclířov (recepce ČMFa), Koclířov 195, PSČ 569 11; tel. 731 646 800) 

Římskokatolická farnost Koclířov, Koclířov 195, PSČ 569 11; č. účtu 115 6563 007/2700,  

- variabilní symbol 15092019, specifický symbol Vaše tel. číslo uvedené na přihlášce 

mailto:recepce@cm-fatima.cz

