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Hodočašće 
„Maranatha Conversion“

od subote 18. do subote 25. travnja 2020.

„Čudesno i nadnaravno
kod kršćana“ 

Ljepota pučke pobožnosti
Susret sa suvremenim 

svjedocima / misticima

Za koga?
Za sve, kao na svim hodočašćima Maranatha Conversion, ali možda posebno za 
one koje:
- privlači nadnaravno,
- nastoje ući u otajstvo Nevidljivoga,
- ne oklijevaju moliti devetnice i hodočastiti,
- ne srame se imati djetinju vjeru. 

1



www.maranatha-medjugorje.com

„Sveti sabor izrijekom naučava taj katolički nauk i ujedno opominje svu djecu Crkve da veli-
kodušno promiču štovanje, napose liturgijsko, prema Blaženoj Djevici. Običaje, pak, i vježbe 
pobožnosti njoj u čast, što ih je tijekom vjekova preporučilo učiteljstvo, neka visoko cijene 
/.../ Nadalje, neka vjernici imaju na umu da se prava pobožnost ne sastoji u neplodnom i 
prolaznom čuvstvu niti u nekoj ispraznoj lakovjernosti, nego da proizlazi iz prave vjere koja 
nas vodi k priznavanju uzvišenosti Majke Božje te nas potiče na djetinju ljubav prema našoj 
Majci i na nasljedovanje njezinih vrlina.“ (II. vatikanski sabor, Lumen Gentium § 67) 

Gospodine, daj mi pameti da volim
i ljubavi da razumijem!

Govornici: 
Stoga će nam obični vjernici i teolozi objasniti važnost ovih pobožnosti i važnost sinergije 
između „inteligencije vjere“ i „izražavanja vjere“. Suvremeni svjedoci / mistici objasnit će nam 
što doživljavaju, ljepotu svojeg iskustva, ali i bol koju osjećaju zbog toga što nisu uvijek shvaćeni 
ni od svojih bližnjih ni od nekih članova Crkve koji sumnjaju u stvarnost njihovih doživljaja.

Tko god da ste, ako vas tema „Molitva za ozdravljenje čovječanstva, 
molitva za ozdravljenje ljudskog srca“ privlači, pridružite nam se! 

Pridružite nam se u snažnoj molitvi – i postu – za ozdravljenje čovječanstva i ljudskog srca. 
Bit će to vrijeme duhovne razmjene s muškarcima i ženama koji se zalažu za mir, a koji pripadaju 
različitim vjerskim tradicijama. Ispričat će nam na koji način oni djeluju i na koji bismo im se 
način mogli pridružiti i možda pomoći.
Otkrijte duhovna mjesta Bosne i Hercegovine: Međugorje, Humac, Široki Brijeg, Mostar i dr. 
Ako se svi zajedno otisnemo na put,
ako odbijemo unaprijed priznati poraz,
ako odlučimo da ćemo od sada postati suradnici Neba,
s ciljem stvaranja boljeg svijeta,
sve će biti moguće.
Bogu ništa nije nemoguće i Bog sluša naše molitve.
Ako budemo brojni, ako ujedinimo srca u istom pristupu molitvi i postu,
u nakani stvaranja mira, ozdravljenja čovječanstva i ljudskog srca,
ako ponizno predamo svoje živote u Gospodinove ruke,
budimo sigurni da će nas Bog čuti,
da će nas Bog uslišiti… 

U Pontmainu, u Francuskoj, 1871. Gospa je rekla: 
»Molite se, draga djeco, Bog će vas uskoro uslišiti. Moj Sin dopušta da Ga se takne!«
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1. dan: subota 18. travnja 2020.
Dolazak hodočasnika Maranatha 
Smještaj u pansione
Doček od strane vodiča, prema jezicima
17h  Krunica  
18h  Misa nakon koje slijedi molitva za ozdravljenje
19h45 Večera
21h do 22h Klanjanje 
Večera i noćenje u pansionima. 

2. dan: nedjelja 19. travnja 2020. – Nedjelja Božanskog milosrđa
Okupljanje hodočasnika Maranatha                                                                     
Jutro Predstavljanje pokreta Maranatha, različite skupine i govornici 
Ručak  Zakuska radi upoznavanja hodočasnika 
Poslijepodne Molitva na Podbrdu, Brdu ukazanja 
17h  Krunica i ispovijed 
18h  Misa, a potom molitva za ozdravljenje
Večera i noćenje u pansionima.

3. dan: ponedjeljak 20. travnja 2020. 
Dan predavanja za sve hodočasnike Maranatha 
Jutro Doručak, a potom odlazak autobusom u konferencijsku dvoranu 
Ručak Prikladna zakuska radi druženja hodočasnika 
Poslijepodne Povratak u Međugorje
17 h  Molitva krunice i ispovijed 
18 h  Misa, a potom molitva za ozdravljenje
Večera i noćenje u pansionima.

4. dan: utorak 21. travnja 2020.  
Humac
Jutro Doručak, a potom odlazak pješice (12 km) u popularno svetište Humac, posvećeno 
 sv. Anti. Oni koji ne mogu hodati, ići će autobusom. 
 Svečani dolazak na Humac, predavanje o pobožnosti svecima općenito, a posebice 
 sv. Anti.
Ručak  Posjet muzeju posvećenome „Majci“ 
Povratak u Međugorje na program večernje molitve                                
17 h  Krunica
18 h  Misa, a potom molitva za ozdravljenje
19 h 45   Večera
21h do 22h  Klanjanje
Večera i noćenje u pansionima.

5. dan: srijeda 22. travnja 2020.
Široki Brijeg i Mostar
Jutro Doručak, odlazak u Široki Brijeg
 Posjet Akademiji likovnih umjetnosti
 Tema dana: Sakralna umjetnost kao podrška pučkoj pobožnosti, ali i čudesne slike 
 kao što su „Gospa od Guadalupe“ ili kip Gospe od Akite, čudotvorni kip Isusa Krista 
 iz Perua ili razne ikone i slike / statue koje „izlučuju“ ulje ili „plaču“ krvavim suzama. 
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 Kada umjetnički predmeti postanu komunikacijski medij s Nevidljivim!
Ručak  „Post“ s umjetnicima / profesorima 

 Misa u crkvi u Širokom Brijegu, blizu grobnice franjevačkih mučenika

Odlazak u Franjevački samostan u Mostaru radi susreta sa svećenikom (gvardijanom ili drugim) 
radi obilaska prekrasne, velike i nove crkve samostana;  
prethodna je uništena tijekom rata 1991-1995.

Slobodno vrijeme u Starom gradu

Posna večera: povrtna juha, salata, voće 
Noćenje u pansionima.

6. dan: četvrtak 23. travnja 2020. 
Međugorje
Jutro Doručak, a potom odlazak autobusom u konferencijsku dvoranu 
Ručak Zakuska radi druženja hodočasnika 
Poslijepodne Povratak u Međugorje 
17 h  Molitva krunice i ispovijed 
18 h  Misa
19h   Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu, nakon mise
Večera i noćenje u pansionima.

7. dan: petak 24. travnja 2020.
Križni put na brdu Križevac
Jutro Doručak, odlazak pješice na Križevac na križni put
Ručak „post“ u Međugorju u pansionima                   
Poslijepodne Susret s jednom od zajednica koje borave u Međugorju, ili za one koji to više žele, 
 slobodno vrijeme za osobnu molitvu 
17 h  Molitva krunice i ispovijed 
18 h  Misa
19 h Čašćenje križa, nakon mise
„Posna“ večera i noćenje u pansionima.

8. dan: subota 25. travnja 2020. 
Odlazak 8h Ako je moguće, misa za sve hodočasnike Maranatha
Odlazak skupina prema načinu prijevoza (autobus, avion itd.)
---
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Organizacija hodočašća
Radi olakšavanja organizacije hodočašća / predavanjâ »Maranatha Conversion«, 
»Maranatha Međugorje« surađuje s partnerima u Bosni i Hercegovini.
Samo će osobe koje se za hodočašće prijave preko udruge »Maranatha Međugorje« 
ili njezinih partnerskih udruga, pokreta ili agencija dobiti propusnicu kako bi mogle 
sudjelovati na susretima. 
Stoga, iz logističkih razloga, neće biti moguće pridružiti se skupini bez prethodne prijave na 
hodočašće koju možete izvršiti kod udruge »Maranatha Međugorje«.

Ovaj projekt treba vašu pomoć!
Tražimo volontere kako bi nam pomogli u upoznavanju ljudi s ovim jedinstvenim 
hodočašćem i, zašto ne, u okupljanju hodočasnika u skupine, bilo da dolaze iz Francuske, 
Kanade, Belgije ili drugih zemalja. 

Maranatha-Međugorje, cijeli tjedan 
 

Ukupna cijena: 795 € po osobi, za boravak od 8 dana i 7 noći 

Ova cijena uključuje:
• Smještaj u Međugorju u standardnom pansionu s 3 zvjezdice, u dvokrevetnoj sobi (ako ne 
naznačite svog sustanara, bit će vam službeno dodijeljen) 
• Puni pansion, od večere 1. dana (subote 17.4.2020.) do doručka 8. dana (subote 25.4.2020) - 
od čega se srijedom i petkom poslužuju posni obroci. Hodočašće „Maranatha-Međugorje“ je 
vrijeme posta i molitve. 
Posni ručci u podne bit će jednostavni: kruh i voda. 
Posne večere sastojat će se od kruha, povrtne juhe i voća. 
Osobe koje se prijavljuju obvezuju se na poštivanje ovog aspekta i razumijevanje da organizator 
neće osmišljavati raznovrsne obroke 
Drugim danima služit će se klasični obroci, prema programu.
• Susrete, predavanja i posjete, prema programu
• Ulaznice za mjesta i/ili muzeje spomenute u programu
• Vodiča / prevoditelja
• Prevođenje na francuski, engleski, talijanski, španjolski i hrvatski jezik, prema broju prijavljenih 
hodočasnika, mogućnost za prevođenje na druge jezike budemo li imali dovoljan broj 
hodočasnika koji ih koriste
• Program putovanja s prijavnicom
• Hodočasničku značku i torbicu
• Pripremu putovanja s odgovornim osobama skupine i osobama na licu mjesta u Bosni i 
Hercegovini
• Različite vrste prijevoza tijekom cijelog boravka, prema programu

Dolazak u Međugorje sami ćete poduzeti, automobilskim, autobusnim ili zračnim prijevozom. 
Prvog dana hodočašća autobusi će čekati hodočasnike u zračnim lukama u Splitu, Dubrovniku, 
Sarajevu i Mostaru. Čim se autobusi napune, napustit će zračnu luku u smjeru Međugorja. 
Na dan odlaska autobusi će okupljati sve upisane hodočasnike radi prijevoza do zračnih luka u 
Splitu, Dubrovniku, Sarajevu ili Mostaru. 
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Za korištenje ovog besplatnog prijevoza, obvezno je da se prijavite najkasnije tri tjedna prije 
dolaska tako što ćete nam poslati podataka o zračnim lukama vašeg dolaska i odlaska, brojem 
letova i satnicama.  
Ako ne želite čekati u zračnim lukama, moći ćete uzeti taksi, ali ova opcija nije besplatna. Splita 
je udaljen 2 sata, a Sarajevo ili Dubrovnik 3 sata. Potrebno je 130 € u svakom smjeru, ako vas 
vozilo pokupi iz Međugorja i oko dva puta više ako ga uzmete izravno u zračnoj luci.
 
Ova cijena ne uključuje:
• Mogućnosti: jednokrevetna soba: 154 € po osobi (ograničen broj)
• Putna osiguranja – provjerite uvjete osiguranja u svojoj banci za plaćanje kreditnom karticom. 
Također se raspitajte kod svog redovnog osiguravatelja za ostale ugovore. 
• Napojnice za vodiče i vozače (prema pravilima zemlje: 2€/na dan/po osobi za vodiča i 1,5€/na 
dan/po osobi za vozača)
• Donacije i darove za susrete i slavlja po vlastitom nahođenju 
• Pića, dodatnu opremu i, općenito, sve osobne troškove 
• Sve što nije navedeno u „ova cijena uključuje”.

Za pojedinačno otkazivanje:
* do 60 dana od polaska: 150 € po osobi,
* od 59 do 30 dana od polaska: 300 € po osobi,
* od 29 dana do početka hodočašća: ukupna cijena (bez povrata) 
* nedolazak: ukupna cijena (bez povrata)

Naknada za otkazivanje neće se naplaćivati osobama koje ustupe rezervirano mjesto 
nekom drugom.

Opći uvjeti
Vaša se prijava potvrđuje tek nakon što u cijelosti uplatite svoje hodočašće. Tada će vam biti 
poslana faktura.
Molimo da provjerite jeste li pokriveni putnim osiguranjem. 
Provjerite jesu li vaše isprave valjane za dolazak u Bosnu i Hercegovinu:
- Za građane Europske Unije, dovoljna je važeća osobna iskaznica
- Za druge zemlje, provjerite je li vam uz važeću putovnicu potrebna viza. 

Posebni uvjeti
Iz političkih, vojnih, medicinskih, klimatskih, mehaničkih ili ekonomskih razloga, u interesu i/
ili radi sigurnosti putnika, udruga „Maranatha-Međugorje“ pridržava pravo u svakom trenutku 
otkazati putovanje, izmijeniti i prekinuti planirani raspored ili izmijeniti cijenu. 
Iz tih razloga otklanja svaku odgovornost. 
U slučaju otkazivanja ili prekida, sudionicima će biti isplaćena naknada:
- prije polaska: iznos isplaćen, osim naknade štete; 
- tijekom putovanja: razmjerno broju dana putovanja, osim naknade štete; 
- u slučaju više sile, na koju organizacijska struktura nema utjecaja, bit će zadržan iznos od 50€ u 
svrhu naknade jednog dijela organizacijskih troškova. 
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PRIJAVA NA HODOČAŠĆE

Za prijavu na hodočašće, molimo vas ispunite obrazac za prijavu 
na internetskoj stranici udruge „Maranatha Međugorje“:  

www.maranatha-medjugorje.com

Prijava će biti valjana tek nakon uplate ukupne cijene hodočašća. 

Udruga „Maranatha Međugorje“ vam predlaže dva načina plaćanja: 

1. preko interneta, Visa, MasterCard, 
Maestro, American Express karticom

Ili 

2. direktnom uplatom na račun, bankovnim prijenosom

Cijena hodočašća za jednu osobu: 795 € 

U nacionalnoj valuti = 1550 KM (BAM)
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