
PROGRAM PÚTE MALTÉZSKEHO RÁDU DO LÚRD 2019 

(na stiahnutie) 

Čas Informácie pre chorých v 

nemocnici a dobrovoľníkov MPS 

Informácie pre pútnikov v hoteli  

PIATOK 3. MÁJA 2019 

6,00 Zraz organizačného štábu 

a dobrovoľníkov MPS  na letisku 

M.R.Štefánika v Bratislave, 

odletová hala 

 

6,45 Zraz účastníkov púte na letisku M.R.Štefánika v Bratislave, odletová hala 

(registrácia, prevzatie chorých, odbavenie batožiny) 

09,00 Odlet z Bratislavy do Tarbes 

11,30 Prílet do Tarbes 

12,00 Transfer z letiska do  nemocnice Transfer z letiska do hotela 

13,00 Ubytovanie chorých v nemocnici Ubytovanie pútnikov v hoteli 

13,30  

Zoznámenie zdravotníkov  

a   dobrovoľníkov  

s priestorom nemocnice 

Osobné voľno a voľný program pre chorých a 

pre pútnikov  

(individuálna prehliadka Lúrd, sprevádzaná 

prehliadka po stopách sv. Bernadetty 
možnosť návštevy kúpeľa, vysluhovanie 

sviatosti zmierenia) 

14,30 Organizovaný presun z hotela a z nemocnice do Kostola sv. Bernadety  

15,00 Slovenská sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých 

(Kostol sv. Bernadety)  

16,45 Spoločné fotografovanie pred Ružencovou bazilikou 

(Schody pred Ružencovou bazilikou) 

17,00 Organizovaná návšteva Jaskyne zjavenia spojená so spoločným obetovaním sviec  

18,30 Večera v nemocnici Večera v hoteli 

20,30 Organizovaný presun na Ružencové námestie  

21,00 Mariánska sviečková procesia  

(Ružencové námestie) 

22,00 Nočný kľud v nemocnici  

22,30 Stretnutie dobrovoľníkov v hoteli 

zakončené modlitbou 

 

23,00  Nočný kľud v hoteli 

SOBOTA  4. MÁJA 2019 

6,00 Budíček v nemocnici Budíček v hoteli 

6,45 Raňajky v nemocnici Raňajky v hoteli 

7,30 Organizovaný presun z hotela a z nemocnice do Kaplnky sv. Jozefa 

7,45 Slovenská sv. omša  
(Kaplnka sv. Jozefa) 

09,00 Organizovaná návšteva kúpeľa 

pre chorých pútnikov zo 

Slovenska  

Osobné voľno a voľný program pre chorých a 

pre pútnikov (individuálna prehliadka Lúrd, 

sprevádzaná prehliadka po stopách sv. 

Bernadetty možnosť návštevy kúpeľa, 

vysluhovanie sviatosti zmierenia) 

12,30 Obed v nemocnici Obed v hoteli 

15,30 Organizovaný odchod z hotela a z nemocnice na Eucharistickú procesiu 



16,00 Zoradenie na lúke Prairie 

16,30 Medzinárodná Eucharistická procesia spojená s adoráciou a požehnaním 

chorých na Ružencovom námestí 

(V prípade nepriaznivého počasia v Bazilike sv. Pia X.)  

18,00 Večera v nemocnici Večera v hoteli 

20,00 Spoločná modlitba posv. Ruženca 

pre chorých pútnikov v kaplnke 

nemocnice   

 

 

 

Osobné voľno a voľný program pre pútnikov 

(individuálna alebo sprevádzaná prehliadka 

po stopách sv. Bernadetty, možnosť návštevy 

Kalvárie) 

20,30 Udeľovanie medailí pre 

debutujúcich dobrovoľníkov 

a krížikov za opakovanú účasť 

pre ostatných dobrovoľníkov  

 (Kostol sv. Bernadetty) 

22,00 Nočný kľud v nemocnici 

22,00 Stretnutie dobrovoľníkov v hoteli 

zakončené modlitbou 

23,00  Nočný kľud v hoteli 

NEDEĽA, 5. MÁJA 2019 

6,30 Budíček v nemocnici Budíček v hoteli 

7,15 Raňajky v nemocnici Raňajky v hoteli 

8,15 Organizovaný odchod z hotela a z nemocnice do podzemnej Baziliky sv. Pia X.  

8,30 Zaujatie miest v podzemnej Bazilike sv. Pia X. 

9,30 Medzinárodná pontifikálna sv. omša  

(podzemná Bazilika sv. Pia X.) 

12,00 Obed v nemocnici Obed v hoteli 

13,30 Organizovaný odchod z hotela a z nemocnice na Krížovú cestu 

14,00  Slovenská pobožnosť krížovej cesty pre 

zdravých pútnikov na Lurdskú Kalváriu 

14,30 Slovenská pobožnosť krížovej 

cesty pre chorých pútnikov na 

lúke Prairie 

 

16,00 Odovzdávanie medailí na záver 

púte pre chorých v nemocnici  

(prezident MPS s veľvyslancom 

ZRMR) 

 

 

 

Osobné voľno a voľný program pre pútnikov 

(individuálna alebo sprevádzaná prehliadka 

po stopách sv. Bernadetty, možnosť návštevy 

kúpeľa, Kalvárie) 

16,30 Medzinárodné stretnutie 

kaplánov s Prelátom Rádu 

(Salle St Jean XXIII) 

18,30 Medzinárodné stretnutie 

profesných rytierov s 

Veľmajstrom Rádu 

 

19,00 Večera v nemocnici Večera v hoteli 

20,30  Slovenská sv. omša pre pútnikov v kaplnke 

sv. Jozefa  
(pre záujemcov) 

20,00 Medzinárodné priateľské 

stretnutie mládeže ZRMR 

(Salle de la Foret) 

 



21,30 Nočný kľud v nemocnici 

21,30 Záverečné slávnostné stretnutie 

dobrovoľníkov v hoteli 

zakončené s modlitbou 

23,00  Nočný kľud v hoteli 

PONDELOK 6. MÁJA 2019 

6,00 Budíček v nemocnici Budíček v hoteli 

7,00 Raňajky v nemocnici Raňajky v hoteli 

8,00 Organizovaný odchod z hotela a z nemocnice ku Jaskyni zjavenia 

8,30 Slovenská sv. omša pri Jaskyni zjavenia 

9,45 Balenie batožiny chorých 

v nemocnici 

 

 

Balenie batožiny pútnikov v hoteli 11,00 Medzinárodné stretnutie lekárov 

s Veľkým špitálnikom Rádu 

 

12,00 Obed v nemocnici Obed v hoteli 

13,30 Zhromaždenie batožiny chorých v 

nemocnici, uvoľnenie izieb do 

13,30 hod. 

Príprava a zhromaždenie batožiny v lobby bare 

hotela, uvoľnenie izieb do 14,00 hod. 

13,30 Upratovanie nemocnice  

15,15 Naloženie batožiny do autobusu 

15,30 Transfer na letisko v Tarbes 

16,00 Príjazd na letisko v Tarbes, odbavenie batožiny, nástup do lietadla 

18,00 Odlet do Bratislavy 

20,15 Prílet do Bratislavy 

21,00 Ukončenie púte a individuálny transfer do domovov 

 

Legenda:  Aa – Medzinárodné a národné spoločné aktivity pre všetkých účastníkov púte 

                  Bb – Len pre organizátorov, chorých, alebo dobrovoľníkov 

 

Zmena programu vyhradená! 

 


