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P. Jiří Kučera zve na poutní zájezd 
 

BARCELONA – MONTSERRAT 
ZARAGOZA - PAMPLONA 

LURDY 
 

Doprava: LETECKY 
 

Městečko Lurdy se nachází v jižní Francii, v podhůří Pyrenejí v departmentu 
Hautes-Pyrenées. Městečko se stalo nejslavnějším poutním místem díky 
zjevením Panny Marie mladé Bernadetě Soubirous, dceři chudého mlynáře. 
K prvnímu zjevení došlo 11. 2. 1858 před jeskyní v Massabielle  
a v následujících měsících se opakovalo 17 krát. K rozhodujícímu zjevení 
došlo 25. 2. 1858, kdy Matka Boží řekla Bernadetě, aby se umyla v prameni 
v jeskyni. Bernadeta však v jeskyni žádný pramen neviděla, přece jen však 
odstranila rukama hlínu a pramen vytryskl. Pramen měl léčivou sílu a od těch 
dob putují ročně tisíce poutníků za Lurdskou Pannou Marií. Poselství Panny 
Marie nás stále motivují k posilnění naší víry, a vztahu k Bohu a k bližním. 

 

Termín:  24. 5. – 31. 5. 2020 
 

Cena:  18 400 Kč   
Cena zahrnuje: 
leteckou dopravu Vídeň – Barcelona - Vídeň,  7x hotelové ubytování 
se snídaní, 5x večeři, autobusovou dopravu klimatizovaným 
autobusem podle programu, odborného průvodce, pojištění proti 
úpadku, transfer na letiště Valašská Polanka – Vídeň – V. Polanka 
 
Cena nezahrnuje:   
komplexní cest. pojištění Allianz 55 Kč/den – ANO/NE při přihlášení ! 

 

Program zájezdu: 
 

1. den: odjezd autobusem z Valašské Polanky na letiště do Vídně  
s následným odletem do Barcelony. Po příletu odjezd na Montserrat. 
Montserrat je benediktýnský klášter na rovném vrchu asi 40 km 
severozápadně od Barcelony. Stal se významným poutním místem 
zasvěceným Panně Marii Montserratské, jejíž socha – Černá Madona 
z Montserrat se zde nachází. Ubytování, večeře a nocleh. 
2. den: snídaně, odjezd do Zaragozy. Prohlídka města – katedrála 
Del Salvador, bazilika De Nuestra Senorad el Pilar. Odjezd do 
Pamplony. Nocleh. 
3. den: snídaně, prohlídka Pamplony. Pamplona je ideální místo, 
které nám nabízí pohled na osobu a ideály Ignáce před jeho 
obrácením. Zde můžete vidět i úlohu Ignáce ve společenství a 
v komunitě, hlavně jeho vůdcovskou roli a odvahu při vedení lidí. Byl 
hlubokým mystikem, člověkem a světcem, spoluzakladatelem 
Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů). Odjezd do Lurd. Nocleh v Lurdech.   
4. den: snídaně. Prohlídka areálu bazilik (dolní – Růžencová bazilika, 
horní – Bazilika Neposkvrněného početí, podzemní - Bazilika Pia X.). 
Křížová cesta (vede za jeskyní, Horní bazilikou okolo vrchu – má 
délku 1530 m, byla dokončena v roce 1912 a tvoří ji sochy odlité z 
kovu ve velikosti cca dvou metrů). Účast na eucharistickém procesí.  
Večer účast na procesí se svíčkami, nocleh. 
5. den: snídaně, prohlídka města. Účast na eucharistickém procesí, 
po ukončení večeře v hotelu. Večer procesí se svíčkami, nocleh. 

6. den:  snídaně, pokračování náboženského programu, návštěva 

koupelí, volný program. Večer účast na procesí se svíčkami, nocleh. 
7. den: snídaně, program v Lurdech, mše svatá. Dopoledne odjezd 
do Barcelony. Ubytování, večeře a nocleh. 
8. den: snídaně, prohlídka Barcelony – katedrála Sagrada Familia, 
metropolitní katedrála sv. Eulalie, La Rambla, náměstí Catalunya, 
naměstí Espanya, olympijský stadion, Montjuic. Transfer na letiště 
s následným odletem do Vídně. Po příletu transfer autobusem do 
Valašské Polanky. 
 

Přihlášky na email:  Faust2013@seznam.cz  
 

Nutné přihlásit se do 30. ledna 2020 ! 


