
Medjugorje 
2019. március 27-28. (szerda-csütörtök) KISBUSZ (résztvevők száma max. 8 fő) 

Irányár: 48 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a szállást (2 ágyas fürdőszobás 

szobákban), a belépőt a vízeséshez és a biztosítást. Az étkezés: önellátó, otthonról hozott. 

 
5.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Pécs, Kozármisleny) 

Határátlépés Beremendnél, majd az első pihenő egy horvát autópályánál. Határátlépés, pihenő 

egy benzinkútnál, majd a következő pihenő egy autópálya pihenőben. Érkezés Medjugorjébe 

16 óra körül. Szállás elfoglalása, majd a település és a  Szent Jakab-templom megtekintése. 

   

Međugorje helység Bosznia-Hercegovina Čitluk körzetében, Hercegovina többségében horvátok által 

lakott területén. A helység nemzetközi ismertségre tett szert 1980-tól kezdve olyan események révén, melyekben 

fiatalok azt újságolták, hogy megjelent nekik Szűz Mária. A római katolikus egyház ezeket a jelenéseket nem 

ismerte el. Bernhard Zaby atya Johannes Rothkranz író a „Medjugorjei hazugságok” című könyvének egyik 

fejezetében, vallásos szemlélet alapján írja le a jelenésekkel kapcsolatos kétségeit, a jelenéseket Lucifer művének 

tulajdonítva. Végkövetkeztetése: „Igaz katolikusok nem hisznek Medjugorjében!” Ennek ellenére minden évben 

számos katolikus és más vallású keresi fel a helyet.  

Állítólag 1981. június 24. óta megjelenik ott a Szűzanya, és üzeneteket ad át, amelyek a béke, a hit, a megtérés, 

az ima, a böjt és a bűnbánat témáit taglalják.  

Csaknem egymillió zarándok látogatja meg a 4300 lakosú kisvárost. Fő temploma a Szt. Jakab-templom.  

Szemben más Szűz Mária-jelenésekkel Međugorje követői nemcsak úgy tisztelik, mint „Boldogasszonyt”, 

hanem mint „A béke királynőjét“ is. 

A zarándokok száma lenyűgöző. Így például 2001 áprilisában 180 000 hívő áldozott a helyi plébánia területén és 

a szentmisét 4490 (bel- és külföldi) pap celebrálta együttesen. 2006 júniusában 200 000 oltáriszentséget 

szolgáltatott ki 4503 pap. 

Második napon reggel 7-től a hegy megmászása. 

Hazafelé megnézzük a Kravica-vízesést. 

  
Majd megtekintjük Csontváry Kosztka Tivadar festmény újjáépített témáját. 

  
Római híd Mosztarban, 1903 

Indulás Kozármislenybe, közben rendszeres időnként pihenők. 

 

Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38) 
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