
 
 

 

 

Sám sebe se ptám: nekomplikuji život sobě i druhým? Jakou cenu má pořádat pouť 
za zvýšených obtíží a obětí, a to již od počátku? A odpověď: není nad rozzářené oči 
vracejícího se poutníka z Lurd, a to tím spíše, když je na vozíku nebo na lehátku a jeho srdce 
překypuje radostí a pokojem! V křesťanství totiž utrpení a oběti nelze počítat, jen přikládat 
k těm Kristovým, jak píše apoštol Pavel. Toto je to správné uchopení života! Přeji si, aby se 
nám i letošní pouť do Lurd vydařila, jak tomu bylo v roce 2008. Vkládám ji do rukou Panny 
Marie a zvu všechny mariánské ctitele na toto omilostněné poutní místo, zvláště nemocné a 
handicapované, lidi v různých těžkých životních situacích, jakož i lidi plné radosti a pohody. 

 
Program zájezdu: 
1. den - pátek 26. 8.: příjezd všech poutníků osobními vlaky nebo auty z celé ČR 
do Břeclavi, kde bude od 8.00 hod. přistaven náš vlak. Možnost nástupu i v Lanžhotě. V 9.00 hod. odjezd speciálně 
přistaveným lehátkovým vlakem z vlakového nádraží v Břeclavi, v každém kupé bude jen 5 poutníků se svými 
zavazadly. Během cesty přes Rakousko, Švýcarsko a Francii možnost koupě občerstvení ve vlaku. 
2. den - sobota 27. 8.: snídaně ve vlaku. Kolem 15.00 hod. příjezd do Lurd. Rozvoz poutníků do hotelů přistavenými 
autobusy. Hygiena a odpočinek. Večeře. Účast na večerním světelném průvodu od 21.00 hod. do 22.00 hod. 
3. den - neděle 28. 8.: snídaně. Duchovní program v Lurdách - společná účast na mezinárodní mši svaté se všemi 
přítomnými poutníky z celého světa v podzemní bazilice sv. Pia X. Odpoledne návštěva mariánských bazilik v místě 
zjevení P. Marie svaté Bernadetě, bazilika Neposkvrněného Početí, bazilika Růžencová, bazilika sv. Bernadety, 
podzemní bazilika sv. Pia X. V 17 hod. eucharistický průvod s požehnáním nemocných, večeře. Ve 21 hod. opět 
možnost účasti na večerním světelném průvodě. Nocleh. 
4. den - pondělí 29. 8.: snídaně. Celodenní duchovní program v Lurdách, dopolední mše svatá jednotlivých skupin na 
různých místech v Lurdách. Shlédnutí audio-videa o zjevení v Lurdách v českém jazyce. Odpoledne po stopách 
sv. Bernadety podle Jubilejní cesty z roku 2008 - navštívíme mlýn Boly, kde se sv. Bernadeta narodila, bývalé vězení 
Cachot, kde rodina Soubirous krátce bydlela v době zjevení, prohlédneme si farní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, 
kde byla sv. Bernadeta pokřtěna, pomodlíme se v oratoři, kde sv. Bernadeta přijala 1. sv. přijímání a v charitních 
prodejnách si nakoupíme náboženské předměty a suvenýry. Večeře. Ve 21 hod. opět možnost účasti na večerním 
světelném průvodě. Nocleh. 
5. den - úterý 30. 8.: snídaně. Společná mše svatá všech českých a slovenských poutníků u Masabielské jeskyně, 
bohoslužbě předsedá nás doprovázející otec biskup, možnost koupelí v lurdské vodě. Kaple Nejsvětější svátosti, kde je 
neustálý eucharistický výstav. Společná pobožnost křížové cesty v lesním areálu po skupinách nebo v areálu pro 
handicapované, případně promítání filmu o poutním místě. Osobní volno (odpolední koupání v lurdské vodě, plnění 
lahví a kanistrů lurdskou vodou, nákupy devocionálií). Eucharistický průvod (mezi 17. - 18. hod.). Večeře. Opět 
možnost účasti na světelném průvodě od 21. hod. Nocleh. 
6. den - středa 31. 8.: před snídaní společná mše svatá a rozloučení se s poutním areálem. Snídaně. Opuštění hotelů a 
odjezd připravenými autobusy na vlakové nádraží v Lurdách. Kolem 9. hod. dopoledne odjezd do vlasti lůžkovým 
vlakem. Během cesty možnost zakoupení pití a jídla ve vlaku. 
7. den - čtvrtek 1. 9.: snídaně ve vlaku. Kolem 14. hod. odpoledne příjezd do Břeclavi. Odjezd poutníků do svých 
domovů. 
Cena zahrnuje:dopravu lehátkovým vlakem Břeclav - Lurdy - Břeclav, 2x snídaně ve vlaku, 4x nocleh (2-3 lůžkové 
pokoje) se 4x polopenzí v hotelích v Lurdách, pojištění léčebných výloh a pojištění zájezdu na storno, pojištění proti 
úpadku CK, francouzský bus na rozvoz od vlaku do hotelů a zpět do vlaku při odjezdu. Přítomní budou kněží, Otec 
biskup dle domluvy, zdravotnický personál, možnost bezplatného zapůjčení invalidního vozíku v Lurdách, průvodci. 
Cena nezahrnuje: dopravu z vašich domovů do Břeclavi a zpět od vlaku do domovů. 
Nástupní místa: vlaková nádraží Lanžhot a Břeclav. Bližší informace viz kontakt níže.  
 
 
Změna programu vyhrazena! „Na cestu s námi vyjdi, Pane..." 

Mgr. Jind řich Miklas  796 01 Prostějov, Pešinova 21, tel/fax: 582 338 411, tel: 582 336 490 
Cestovní kancelář E-mail: miklastour@miklastour.cz, www.miklastour.cz 

Termín: 26 . 8. – 1. 9. 2011 Cena:  12 600 Kč 

Kód zájezdu:  260811 

2. VLAKOVÁ POU Ť 
ČECHŮ A SLOVÁK Ů DO LURD 


