Pouť Mary’s Meals do Medžugorje
Česká pobočka mezinárodní charitativní organizace Mary’s Meals připravila ve spolupráci s cestovní
kanceláří VOMA s.r.o. pro dobrovolníky a podporovatele projektu Mary’s Meals zájezd na

2. mezinárodní pouť Mary’s Meals do Medžugorje
ve dnech 19. – 25.10.2018
Účastníci poutě budou mít možnost osobně se setkat s kolegy zahraničních poboček Mary’s Meals a s celou rodinou
Magnuse MacFarlane Barrowa, zakladatele Mary’s Meals. Účelem poutě jsou setkání a modlitby ve společenství,
výstupy na Križevac a Podbrdo, setkání s vizionářem, poděkování Panně Marii za poskytované dary pro dílo MM
a prosba o další Boží požehnání pro celé hnutí. Mezinárodní duchovní doprovod poutě je zajištěn účastí skotského
biskupa Johna Keenana.
Rámcový program poutní cesty:
1. den: Odjezd z Brna od Janáčkova divadla (Roosveltova ulice) v 19 hod. Tranzit přes Rakousko, Slovinsko,
Chorvatsko po dálnici do Bosny a Hercegoviny.
2. den: Dopoledne příjezd do poutního místa Medžugorje a ubytování. Odpoledne poutní program.
Večeři si na tento den každý poutník zajistí sám.
3. – 5. den: Snídaně. Program v rámci mezinárodní poutě Mary’s Meals. Večeře pro ty, kteří si ji objednají
v průběhu cesty do Medžugorje u průvodkyně.
6. den: Snídaně. Program v rámci mezinárodní poutě Mary’s Meals. V podvečer odjezd do ČR.
7. den: Dopoledne příjezd do ČR.
Poznámka k programu: Detailní program organizuje skotská centrála Mary’s Meals International a bude upřesněn
dodatečně. Kromě společných modliteb bude i mnoho času na individuálně prožitý čas v Medžugorje, aby se
každý dle svého zájmu mohl účastnit i nabízených farních duchovních aktivit.

Cena: 4 750 Kč
V ceně: autobusová doprava BOVA VDL s klimatizací (WC, občerstvení, DVD), ubytování na 4 noci se snídaní
v penzionu v blízkosti hlavního kostela, průvodcovské služby, český duchovní doprovod, komplexní pojištění
včetně zdravotního pojištění, storna zájezdu a povinného pojištění CK proti úpadku.
Za příplatek: 3 večeře (první večeři si poutníci zajišťují sami) v ceně 21 EUR. Večeře bude možné objednat u
průvodkyně cestou do Medžugorje.
Přihláška na Pouť Mary’s Meals do Medžugorje, 19. - 25.10.2018

*povinný údaj

Jméno*					Příjmení*
Datum narození* 				

Ubytovat s panem/paní

Tel.*						E-mail*
Bydliště* 								PSČ*			
Přihlášky přijímá: CK VOMA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 1, Třebíč, tel.: 568 821 115, email: ckvoma@ckvoma.cz, www.ckvoma.cz

+420 703 685 407

www.marysmeals.cz

info@marysmeals.cz

najdete nás na

Mary’s Meals Česká republika z.s., Okružní 843/9a, 638 00 Brno | IČ: 06918735 | číslo sbírkového účtu: 44 102 77 / 0100

