
Estimats JOVES!!! 

En primer lloc ens presentem. Som el grup 
Joves de Medjugorje a Espanya i us 
presentem els projectes que tenim en 
comú: Medjugorje i la nostra joventut. 

Qui som 

Quins són els nostres objectius 

	  El 24 de juny de 1981 fou l’inici d’unes 
aparicions marianes a sis joves a 
Medjugorje, un poble situat a la vall del 
mateix nom, de Bòsnia-Hercegovina, als 
quals els digué que venia a recordar allò 
que ja havia demanat en d’altres aparicions 
a altres llocs: la fe viva, la conversió i la 
pregària per aconseguir la pau del món i la 
salvació de tots els homes i (Ella sempre 
tan pràctica) els donà uns mitjans per 
aconseguir-ho. Aquestes aparicions encara 
avui dia continuen.  
  
Pretenem difondre la realitat que es viu a 
Medjugorje, vivint la fe amb l’entusiasme de 
la nostra joventut. 

Quins són els nostres projectes 
 
Organitzar una peregrinació a aquest poblet per 
gaudir d’un esdeveniment tan especial com és 
la trobada amb la "Gospa". 

Quanta gent hi anem? 
 
Tenim 50 places, la majoria de les quals ja estan plenes. 
Consell: decidiu-vos com més aviat millor! 
 
Quan marxem? 
 
Del 30 de juliol, arribem a Dubrovnik en avió i després a Medjugorje en autocar, fins 
el 7 d’agost, que en tornem 
 
Quan val? 635€.  
 
Inclou: el viatge en avió + allotjament + pensió completa + transport. 
 
La reserva de places és de 300€ (data límit 1 de maig. En cas contrari es perdria la 
reserva. Quant al segon pagament, els que ja heu fet el primer pagament de 300€, 
haureu d’abonar 100€ abans de l’1 de juliol però us agrairem que el feu el més 
aviat possible per tal de facilitar-nos la tasca. La resta del pagament de la 
peregrinació el farem a Medjugorje. 
  
  
  
  

	  

Quin és el número de compte? 
 

 Des del Banc de Sabadell:  ES23 0081 0900 8300 0364 9269, a nom d’Associació 
Cultural Amor de Déu –Peregrinació joves. Indicar a l’ingrés el nom de la persona. També 

ens heu d’enviar un e-mail amb el vostre DNI o PASSAPORT escanejat, número de telèfon 
i comprovant de l’ingrés. 

	  
Amb qui ens podem posar en contacte?      

(hi ha dues opcions)  
	  

jovenesmedjugorje@amordedeu.org 
    
Claudia  609.033.742  
Jordi 675.610.410  (matins)   
       
 
 



 
Què és i on és Medjugorje? 
És un poble situat a Hercegovina, país de l’antiga Iugoslàvia. 
Com hi anem? 
Hi anem amb avió amb la companyia Vueling. El bitllet inclou 1 
maleta de facturació de 23kg.  
HORARI VOLS: 
30 juliol: (BARCELONA – DUBROVNIK) SORTIDA 07.00 ARRIBADA 
09.10 
7 agost: (DUBROVNIK – BARCELONA SORTIDA 09.55 ARRIBADA 
12.10 
Quin dia ens donareu el bitllet d’avió? 
Anem amb una companyia de baix cost, per tant viatgem amb un 
bitllet electrònic. N’hi ha prou amb presentar el passaport a 
l’aeroport. 
Es necessita passaport? 
Per evitar problemes, és millor portar el passaport. (Comproveu 
que no estigui caducat). 
Quan arribem a Dubrovnik, com anirem fins a Medjugorje? 
Ens recollirà un autocar. Tenim aproximadament dues hores i 
mitja de viatge. 
On ens allotgem? 
Ens allotgem en una casa de peregrins situada a pocs minuts del 
Santuari.  
Les habitacions són de 2 i 3 persones. Cada habitació té bany 
propi.  
Quin tipus de menjar hi ha? 
El menjar és casolà i molt semblant al nostre. És habitual prendre 
sopa de primer plat. 
Ens hem de portar els llençols i les tovalloles? 
La casa està totalment equipada. Només cal dur la tovallola de 
mà, el xampú i el gel de bany. 

	  

Quins endolls hi ha? 
Els endolls són exactament iguals que els d’Espanya. 
Quin temps fa a Medjugorje? 
El temps de Medjugorje és molt similar al que tenim a 
Barcelona.  
Quin és el programa de Medjugorje?  
-  Dia 30: si fa bon temps, passarem el dia a Dubrovnik 

(portar entrepans per dinar/restaurant). A la tarda rumb a 
Medjugorje. 

Durant els dies de peregrinació: 
-  Assistir al programa de la parròquia. 
-  Pujada a la muntanya de les aparicions (Podbrdo). 
-  Pujada a la muntanya Krisevac. 
-  A la tarda, programa vespertí (rosari, Santa Missa i 

Adoració). 
Farem una mica de turisme? 
No. La filosofia d’aquesta peregrinació, iniciada pel Pare 
Miquel Peix, és estar una setmana immersos a Medjugorje 
per descobrir què ens demana la Mare de Déu a cadascun 
de nosaltres i a tota la humanitat. A més, el Pare Jozo, antic 
rector de Medjugorje, que no creia en les aparicions fins 
que va veure la Mare de Déu, ens demana expressament 
que no hi anem a fer turisme. 
Hi ha farmàcia a Medjugorje? 
Sí, però és recomanable de portar-se els medicaments de 
casa ja que no tenen el mateix nom comercial. 
Amb quina moneda es paga, a les botigues? 
Fins a dia d’avui es pot pagar amb euros. 

	  	  
	  

1- Portar una radio amb auriculars (traducció 
simultània) tot i que també la podeu comprar 
allà. Valen 6 euros. 

	  

2- Portar calçat còmode i també calçat per pujar a la 
muntanya. 
3- És aconsellable portar paraigues i llinterna 
(possibilitat de pujar la muntanya del Podbrdo a la nit). 

	  

Més informació… 
 
 http://www.centromedjugorje.org/santuario/encuentro-2012/	  

 Vídeo del festival de Joves any 2012 

“Si sabessis com t’estimo, 
ploraries d’alegria”.  

Reina de la Paz 

	  


