Naše zážitky zo zájazdu v Medžugorí.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Liptovskej Teplej
v spolupráci s CK Liorbus Ružomberok pripravila pre svojích členov a ďalších záujemcov
pekný pútnický zájazd do Medžugoria v dňoch 23.-29. augusta 2015 . Pri oznámení o príprave
tohto zájazdu si mnohí kládli otázky, čo tam budeme taký dlhý čas robiť, či sa iba modliť
a rozjímať, alebo čo... Účastníci zájazdu napokon prežili krásny týždeň naplnený aj
modlitbami, ale aj zábavou, poznávaním, turistikou či kúpaním v mori. Veď posúďte sami.
Už po prvých hodinách cesty v autobuse čakalo na účastníkov prekvapenie, keď si
mohli prehliadnuť krásne vysvietenú nočnú Budapešt s odborným výkladom sprievodcu
zájazdu. Bolo to nádherné nočné divadlo, ktoré by mnohí radi zažili niekedy znovu. Po nočnej
jazde sme ráno zaparkovali v známom chorvátskom turistickom stredisku Tučepi. Celé
dopoludnie sme venovali pobytu pri mori, kúpaniu v teplučkej a krištáľovo čistej vode
Jadranského mora, alebo prehliadke letoviska. Krásnou, no nebezpečnou cestou po úpätí
masívu pohoria Biokovo a vysoko ponad more sme sa dostali na hranice štátu Bosna
a Hercegovina. Keďže tento štát nie je členom Európskej únie, čakali nás pasové a colné
formality. Tie však prebehli bez nejakého zdržania a problémov. Na vstup do tohto štátu
pritom postačuje náš občiansky preukaz, netreba žiadne víza. Okolo 14,3o hodiny sme už
pristáli pred miestom nášho pobytu v novom penzióne v Medžugorí. Boli sme plní
očakávania, čo nás tam bude čakať. Hneď po ubytovaní v dvoj a trojposteľových izbách so
sociálnym zariadením sme mali krátku prehliadku mesta a pútnického areálu. Mnohí z nás si
mysleli, že Medžugorie je nejaká zabudnutá dedina kdesi na konci sveta, že Bosna
a Hercegovina je len voľáky chudobný štátik, kde nieto ani poriadnych ciest, ani obchodov,
no o chvíľu boli vyvedení zo svojho omylu. Medžugorie je veľké stredisko, keby tu bolo
more, cítili by ste sa ako v nejakom prímorskom letovisku. Veľký a nádherný pútnický areál
s novým kostolom sv. Jakuba, priľahlý areál, kde sa konajú večerné programy a sv. omše,
ktorý pojme desaťtisíce účastníkov, množstvo sakrálnych objektov, fontán, spovedelníc –
všetko nové a krásne...Je to skutočná pastva pre dušu i telo. V tomto areáli pulzuje
náboženský život takmer nepretržite. Od rána sa na rôznych miestach konajú sv. omše
v jazykoch zúčastnených pútnikov, rôzne prednášky, stretnutia, krížových ciest a ružencových
pobožností a iných aktivít, ktoré sa ani nedajú opísať. Hlavný program začína na veľkom
priestranstve za kostolom o 17,00 hodine modlitbou ruženca, nasleduje slávnostná sv. omša,
ktorej celý preklad môžu pútnici sledovať vo svojom jazyku cez naladené frekvencie mobilov
alebo malých rádiopríjímačov, potom nasledujú rôzne pobožnosti a adorácia Najsv. Sviatosti,
ktorá v niektoré dni trvá po celú noc. Súčasťou pútí sú aj náročné výstupy na miesto zjavenia
Panny Márie na Podbrdo, Marijino selo, či na Vrch Križevac, nie po pohodlných chodníkoch,
ale po skalných zrázoch, ktoré sa na prvý pohľad zdajú nezdolateľné. Na tie sa ide zavčasu
ráno, takmer za tmy, pokiaľ ešte nie sú veľké horúčavy. Absolvujú sa do 8.00,až 9,00 hodiny,
potom sú bohaté raňajky a program, ktorý si skupina naplánuje, alebo každý si ho urobí podľa
seba. Výstupy na tieto miesta spojené s modlitbou ruženca alebo krížovej cesty sú skutočným
balzamom pre dušu, a každý sa teší, že ich absolvoval. Pritom sú tam aj mnohí vekovo už
pokročilí pútnici, aj ťažko sa pohybujúci, dokonca niektorí sa dajú vyniesť na nosítkach,

alebo viacerí idú po takomto teréne aj bosí. A boli sme prekvapení, že medzi pútnikmi je
obrovské množstvo mládeže.
Večerná atmosféra v meste na hlavnej ulici plnej množstva obchodov so suvenírmi
a náboženskými predmetmi, ale aj s inými vecami, mnoho reštaurácií a záhrad s jedlami
a nápojmi, aké si zažiadate a pritom za ceny také ako aj u nás, to patrí tiež
k nezabudnuteľným zážitkom. Aj dobré ubytovanie s bohatými raňajkami i obedovečerami,
s kávičkou podľa chuti a kedy vám príde na um, minerálka, víno, ovocie i dezert k obedu, to
tiež prispieva k vytvoreniu výnimočnej atmosféry pobytu.
Počas pobytu sme absolvovali aj poldenný zájazd do mesta Mostar, kde sa ešte nie tak
dávno odohrávali krvavé boje a aj dnes tam vidno nezahladené stopy po vojne, kde sa
stretávajú kresťanská kultúra s moslimskou, kde vedľa kostolov s krížom vidíme mešity a
minarety, starobylé uličky s množstvom orientálneho tovaru a suvenírov i typickým
občerstvením, obrovský starobylý most, okolité horské masívy, to je jež nezabudnuteľný
zážitok.
Pár dní ubehlo ako voda a v piatok po raňajkách odchádzame. Najprv sme sa zastavili
v pútnickom areáli Vepric, tzv. Malé Lurdy tesne pri letovisku v Makarskej v Chorvátsku. Po
slovenskej sv. omši sme mali až do večera voľný program, ktorý sme vyplnili pobytom na
pláži, kúpaním v mori, slnením, posedením v rôznych stravovacích zariadeniach i prehliadke
tohto veľkého a krásneho prímorského strediska. No a potom už len nočná jazda domov, kde
sme sa plní nezabudnuteľných zážitkov vrátili o 9,00 hodine ráno. Všetci účastníci boli veľmi
spokojní a mnohí by si radi takýto zájazd ešte v budúcnosti zopakovali.
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