
Passar un cap d’any a Medjugorje 

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	  pràcKca)	  els	  donà	  uns	  mitjans	  per	  aconseguir-‐ho.	  Aquestes	  
aparicions	  encara	  avui	  dia	  conKnuen.	  	  

Què	  farem?	  

Quanta	  gent	  hi	  anem?	  

Tenim	  35	  places,	  la	  majoria	  de	  les	  quals	  ja	  estan	  plenes.	  	  
El	  nostre	  consell	  és	  que	  us	  decidiu	  com	  més	  aviat	  millor!	  

Quan	  marxem?	  
	  
Del	   30	   de	   desembre,	   arribem	   a	   Dubrovnik	   amb	   avió	   i	   després	   fins	   a	  
Medjugorje	  en	  autocar,	  fins	  el	  3	  de	  gener,	  que	  en	  tornem.	  

Quan	  val?	  
El	  viatge	  en	  avió	  +	  allotjament	  +	  pensió	  complerta+	  transport=	  575€.	  La	  reserva	  de	  
plaça	  és	  de	  275€	  (data	  límit	  20	  de	  novembre.	  En	  cas	  contrari,	  es	  perdria	  la	  reserva).	  
Quant	  al	  segon	  pagament,	  els	  que	  ja	  heu	  fet	  la	  primera	  paga	  i	  senyal	  de	  275	  €,	  
haureu	  d’abonar	  la	  resta	  abans	  del	  15	  de	  desembre,	  però	  us	  agrairem	  que	  el	  feu	  el	  
més	  aviat	  possible	  per	  tal	  de	  facilitar-‐nos	  la	  tasca.	  	  
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Banc	  Sabadell:	  	  ES23	  0081	  0900	  8300	  0364	  9269,	  a	  nom	  de	  	  
Associació	  Cultural	  Amor	  de	  Déu	  –Peregrinació	  cap	  d’any.	  Indicar	  a	  
l’ingrés	  el	  nom	  de	  la	  persona.	  	  
	  

També	  ens	  haureu	  d’enviar	  un	  e-‐mail	  amb	  el	  vostre	  nom	  	  
	  (tal	  i	  com	  està	  escrit	  al	  DNI),	  número	  de	  DNI,	  	  

	  número	  de	  telèfon	  i	  el	  comprovant	  de	  l’ingrés.	  .	  



Què	  és	  i	  on	  és	  Medjugorje?	  	  
És	  un	  poble	  situat	  a	  Bòsnia,	  país	  de	  l’anKga	  Iugoslàvia.	  	  
	  
Com	  hi	  anem?	  	  
Anem	  amb	  avió	  amb	  la	  companyia	  Vueling.	  
30	  desembre:	  
08:55	  BARCELONA	  -‐	  11:00	  DUBROVNIK	  	  
3	  gener:	  
09:30	  DUBROVNIK	  	  -‐	  11:45	  BARCELONA	  
	  
Quin	  dia	  ens	  donareu	  els	  bitllets	  d’avió?	  	  
Anem	  amb	  una	  companyia	  de	  low	  cost,	  per	  tant	  viatgem	  amb	  un	  bitllet	  electrònic,	  
que	  ens	  donaran	  a	  l’aeroport	  el	  mateix	  dia	  de	  sorKda.	  	  
	  	  
Es	  necessita	  passaport?	  
Per	  evitar	  problemes,	  és	  millor	  portar	  passaport	  (comproveu	  que	  no	  esKgui	  
caducat).	  	  
	  	  
Quan	  arribem	  a	  Dubrovnik,	  com	  arribarem	  a	  Medjugorje?	  	  
Ens	  recollirà	  un	  autocar.	  Tenim	  aproximadament	  dues	  hores	  i	  mitja	  de	  viatge.	  
	  	  
On	  ens	  allotjarem?	  	  
Ens	  allotjarem	  en	  una	  residència	  de	  peregrins	  situada	  a	  pocs	  minuts	  del	  Santuari.	  Es	  
diu	  Hotel	  Cross.	  Les	  habitacions	  són	  de	  2	  a	  3	  persones.	  	  Per	  a	  les	  assignacions	  de	  les	  
habitacions	  dobles,	  tenen	  preferència	  els	  matrimonis.	  Totes	  les	  habitacions	  tenen	  
bany	  propi.	  
	  	  
Quin	  [pus	  de	  menjar	  hi	  ha?	  	  
El	  menjar	  és	  molt	  semblant	  al	  nostre.	  És	  molt	  comú	  prendre	  sopa	  de	  primer	  plat.	  
	  	  
Ens	  hem	  de	  portar	  els	  llençols	  i	  les	  tovalloles?	  
La	  casa	  està	  totalment	  condicionada.	  Només	  cal	  dur	  la	  tovallola	  de	  mà	  i	  el	  xampú	  o	  
el	  gel	  de	  bany.	  
	  	  
	  

	  
Portar	  una	  ràdio	  amb	  auriculars	  (traducció	  
simultània),	  tot	  i	  que	  també	  la	  podreu	  
comprar	  allà;	  valen	  6€.	  

Portar	  calçat	  còmode	  i	  també	  calçat	  
per	  pujar	  a	  la	  muntanya.	  
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Quins	  endolls	  hi	  ha?	  	  
Els	  endolls	  són	  exactament	  iguals	  que	  els	  d’Espanya.	  
	  	  
Quin	  temps	  fa	  a	  Medjugorje?	  	  
A	  l’hivern	  fa	  força	  fred.	  Portar	  roba	  d’abrigar,	  Kpus	  folre	  polar.	  
	  
Quin	  és	  el	  programa	  a	  Medjugorje?	  	  
	  
-‐  Pujada	  a	  la	  muntanya	  de	  les	  aparicions	  (Podbrdo)	  
-‐  Pujada	  a	  la	  muntanya	  del	  Krisevac	  
-‐  Assistència	  a	  alguna	  xerrada	  
-‐  A	  la	  tarda,	  programa	  vesperm	  (Rosari,	  Santa	  Missa	  i	  Adoració)	  
	  
Farem	  una	  mica	  de	  turisme?	  	  
No.	  La	  filosofia	  d’aquesta	  peregrinació,	  iniciada	  pel	  Pare	  Miquel	  Peix,	  és	  
estar	  uns	  dies	  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,	  anKc	  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	  bo[gues?	  	  
Fins	  a	  dia	  d’avui	  es	  pot	  pagar	  amb	  euros.	  	  
	  

Amb	  qui	  ens	  podem	  posar	  en	  contacte?	  	  	  	  	  	  
	  

	  Mariate	  	  616164337	  	  (10	  a	  12h	  i	  21	  a	  22.30h)	  
gospa@amordedeu.org	  
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