Informace o pouti do Lurd v roce 2018
a postup, jak se jí zúčastnit
Termín konání: 3.5.-7.5.2018
Náklady: 16.000,- Kč za osobu
Předpokládaný počet účastníků: 189 osob
Kontakt:
e-mail: lurdy@lurdy.eu
poštovní adresa:
Ing. Tomáš Czernin – LOURDES 2016
289 01 Dymokury 1
Telefon: 607 868 355

Pouť
České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů Vás srdečně zve ke společné
účasti na své řádové pouti k Panně Marii lurdské. Do Lurd budeme jako v uplynulých letech
cestovat letecky, speciálním letadlem z Prahy. Termín naší pouti je 3.5-7.5.2018. V tomto
termínu se již tradičně sjedou do Lurd členové a příznivci Maltézského řádu, stejně jako
členové maltézských pomocných organizací, aby zde spolu s velkým počtem nemocných
uctívali Pannu Marii. Každoročně se zde sejde téměř deset tisíc poutníků z celého světa.

Náklady na pouť
Náklady pro jednoho účastníka tento rok představují 16.000,- Kč. Je v nich zahrnuta: letecká
přeprava speciálním letem z Prahy – letiště Václava Havla do Tarbes – Lourdes a zpět,
doprava z letiště v Lurdech do hotelu a zpět, ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu nebo
bezbariérovém poutním domě, stravování formou plné penze.

Úhrada nákladů na pouť
Každému účastníku pouti bude potvrzena e-mailem jeho účast a bude mu sdělen osobní
variabilní symbol. Poté prosíme, aby provedl úhradu na účet číslo 43-4998480287/0100. U
této platby prosím uvést zmíněný osobní variabilní symbol. Prosíme, aby tyto platby byly
poukazovány co možná nejdříve s ohledem na to, že musíme již v březnu poukazovat zálohy
na ubytování. Záloha na letadlo již uhrazena byla.

Cesta, organizace, ubytování
Vzhledem k tomu, že jsme se z naší republiky na podobnou pouť vydali již mnohokrát, máme
bohaté zkušenosti s organizací podobné akce a se zajištěním všeho, co poutníci po čas pobytu
potřebují. Z Prahy poletíme letadlem o kapacitě 189 míst. Ve skupině bude 50 členů
ošetřovatelského a pracovního teamu, kteří se starají hlavně o těžce nemocné poutníky.
Členové tohoto teamu jsou převážně rytíři a dámy Českého velkopřevorství a spříznění
dobrovolníci. Dále skupina 30 těžce nemocných poutníků, zejména vozíčkářů. Zbylou část
výpravy tvoří poutníci, kteří jsou méně nemocní, či zcela zdraví. V Lurdech máme
rezervováno ubytování ve speciálním domě Accueil Notre Dame pro těžce nemocné poutníky.

Ostatní členové výpravy - poutníci i pracovní tým bydlí v hotelu nedaleko poutního areálu.
Ubytovací zařízení nemocničního typu Accueil Notre Dame je umístěno přímo na břehu řeky
Gávy, naproti jeskyni zjevení. Tento dům je zcela bezbariérová moderní stavba, ve které jsou
nemocní ubytováni v komfortních pokojích s vlastním sociálním zařízením. Každý nemocný
má po celou dobu pobytu k dispozici jednoho, dva, nebo podle potřeby i tři pomocníky
z týmu, kteří se starají o veškerou pomoc a péči o něho. Vzhledem k dobrým podmínkám
v tomto domě je možné zde poskytnout ubytování i velmi těžce postiženým s veškerou péčí a
komfortem. V Accueil bydlí pouze nemocní a není zde možné ubytování jejich doprovodu
(rodinných příslušníků nebo přátel). Nemocní se zde stravují formou plné penze, podle
potřeby dietně. Je zajištěna také nepřetržitá noční služba konaná členy našeho týmu.
V hotelu, ve kterém bydlí zbytek naší výpravy, je zajištěno ubytování ve standardních dvou a
třílůžkových pokojích. Stravování v hotelu je formou plné penze. V hotelu mohou bydlet
nemocní poutníci, kteří nepotřebují bydlet v Accueil, protože je doprovází rodinní příslušníci,
kteří se o ně postarají, nebo jejich stav nevyžaduje soustavnou či speciální péči. Hotel ale není
zcela bezbariérový, takže tato alternativa přichází v úvahu pouze pro chodící (i omezeně)
nemocné, nebo děti na vozíku v doprovodu rodičů. Pro špatně se pohybující poutníky je
možné zapůjčit na místě pro usnadnění pohybu vozík, tzv. rikšu, a tou se potom nechat
přepravovat zejména na trase mezi poutním areálem a hotelem. Tato vzdálenost je asi 1 km a
vzhledem k tomu, že se v hotelu stravujeme, je potřeba počítat s tím, že tuto vzdálenost tam a
zpět musíme ujít několikrát denně. V obou ubytovacích místech je možnost požádat i o
speciální dietní stravování. Po příletu na letiště Tarbes – Lourdes se přepravujeme do hotelu
autobusem, v případě potřeby bezbariérovým.

Program
V průběhu pouti je připraven bohatý společný program - například: česká mše sv. v jeskyni
zjevení, společná pontifikální mše svatá Maltézského řádu za účasti velmistra Řádu a členů
Suverénní rady (vláda Řádu), noční procesí se svíčkami nebo eucharistický průvod. Mezi
společnými aktivitami je možnost individuálního programu podle zájmu jednotlivců, zbude
čas i na kávu a přátelské posezení. Díky kněžím, kteří se v hojném počtu naší pouti účastní,
má každý možnost přistoupit ke svátosti smíření či osobnímu pohovoru. Členové teamu
doprovodí své nemocné do koupele ve vodě vytékající z jeskyně zjevení. Tuto koupel
doporučujeme všem. Nikdo nemusí mít strach, jsou zde specielně připravení asistenti, kteří
Vám pomohou. Není potřeba si brát plavky, přesto je zajištěna veškerá diskrétnost.

Návrat
Návrat je v pondělí 7.5. Přistání na letišti Václava Havla v Praze se předpokládá v 16.40 hod.

Počasí
Vzhledem k tomu, že Lurdy leží na úpatí hor, je dobré počítat s rozmanitostí počasí. Zažili
jsme pouť, kdy bylo přes 28°C, ale v jiném roce celou dobu pršelo, nebo poletoval sníh.
K této skutečnosti je třeba přihlédnout při balení Vašeho zavazadla.

Maltézský tým
Maltézský tým tvoří členové Maltézského řádu a dobrovolníci, kteří jedou do Lurd s radostí
pomáhat nemocným. Všichni, kdo se podílí na přípravě a průběhu pouti, to dělají dobrovolně
a bezúplatně. Nemáme žádné zaměstnance. Většina členů týmu nejsou profesionálními
zdravotníky, vykonávají naprosto odlišná civilní zaměstnání, jsou ale vyškoleni pro odborné
zacházení s nemocnými. Členy týmu je ale několik lékařů a zdravotních sester, veškerá

zdravotní péče je tedy zajištěna. Všichni dobrovolníci pečující o nemocné vykonávají tuto
činnost zdarma a účast na pouti i pobyt v Lurdech si v rovněž sami platí! Členové týmu berou
tuto svou práci pro své bližní - nemocné - jako poutní oběť a mnozí ji vykonávají opakovaně
po mnoho let rádi a s láskou.
I zdraví poutníci ubytovaní v hotelu mohou projevit svou lásku k bližním tím, že nám (pokud
jim to fyzické síly dovolí) pomohou při péči o nemocné ubytované v hotelu, zejména tlačení
vozíků, doprovázení nevidomých či jiné zvládnutelné aktivity.

Kněží a řeholníci
Prosíme kněze a ostatní duchovní osoby, kteří se chtějí pouti zúčastnit a zapojit se do aktivity
na místě, aby tento fakt vyznačili ve své přihlášce. Budou kontaktováni hlavním kaplanem
pouti k upřesnění informací. Dále prosíme kněze, řeholnice a řeholníky, aby do přihlášek
uváděli kromě řeholního jména také své úplné civilní jméno, ušetříte nám starosti při
letištních formalitách.

Zprostředkujte pouť potřebným ve vašem okolí
Zamyslete se nad tím, zda ve vašem okolí nežije někdo, pro koho by pouť do Lurd byla
životním zážitkem. Zda ve vaší farnosti nežije nemocný, osamělý či starý člověk, který by se
na podobnou pouť z důvodu nedostatku financí či ze skromnosti sám nevydal. Zkuste ve
vašem farním společenství probrat možnost, zda by nebylo vhodné uspořádat sbírku na tohoto
vašeho potřebného blízkého, třeba i jako zástupce vaší farnosti či jiného společenství.

Chce-li se zúčastnit pouti spolu s námi
Pokud Vás doposud přečtené informace zaujaly a chtěli byste se pouti zúčastnit s námi,
postupujte, prosíme, následovně:
1. zvažte, do jaké výše popsané skupiny chcete být zařazeni:
- nemocný ubytovaný v Accueil (především vozíčkáři, či jinak těžce nemocní)
- nemocný ubytovaný v hotelu (nemocní, chodící)
- zdravý ubytovaný v hotelu – jako poutník
- zdravý ubytovaný v hotelu – jako člen týmu
Respektujte, prosíme, fakt, že v Accueil je počet míst pro těžce nemocné omezen. Proto
nežádejte ubytování v tomto místě, pokud jste chodící a plně soběstačný, umožníte tak
cestovat těm, kdo ubytování v Accueil opravdu potřebují!
2. vyplňte, on-line odešlete nebo vytiskněte a pošlete poštou zde příslušný formulář
s přihláškou
3. vyčkejte, prosíme, pokud možno v brzké době Vám zašleme podrobné informace o
platbě, termínu odjezdu atd.
4. pokud máte přístup na internet, sledujte naše stránky www.lurdy.eu, na nichž
budeme zveřejňovat aktuální informace o pouti

Organizační pokyny
Na základě našich zkušeností z předešlých ročníků Lurdské pouti a vzhledem k rozsahu práce,
kterou podobná organizace představuje, jsme byli nuceni přistoupit k zásadním organizačním
opatřením:
-

přihlášky nezasíláme poštou, jsou dostupné pouze stažením z našich webových
stránek www.lurdy.eu

Jejich vyplnění a zaslání na e-mail: lurdy@lurdy.eu či poštou na adresu: Ing. Tomáš
Czernin, 289 01 Dymokury 1. Obálku, prosím, označte nápisem LURDY 2018.
-

veškeré další informace Vám budou zaslány písemně, pokud možno e-mailem.

-

Netelefonujte, prosíme, do kanceláře Českého velkopřevorství SŘMR, ani
Maltézské pomoci. Žádná z těchto kanceláří na organizaci akce nepracuje a
nebude poskytovat žádné podrobné informace!!!

-

Informace Vám poskytneme na tel. č. 607 868 355. Berte prosím ohled na
skutečnost, že pouť připravujeme jako dobrovolníci a je tedy možné, že
nebudeme vždy okamžitě k dispozici.

-

Ke kontaktu používejte e-mailovou adresu: lurdy@lurdy.eu
Chápeme, že mnohým z Vás může toto opatření přinést jisté nesnáze, ale
prosíme, chápejte, že na základě výše popsaného, je pro nás situace jinak
nezvladatelná. Požádejte, prosíme, své přátele či členy rodiny, aby Vám
s komunikací v elektronické formě pomohli, pokud to sami nezvládnete.

-

pokud se chcete pouti zúčastnit, pošlete vyplněnou přihlášku co nejdříve. I když
tak učiníte, může se stát, že kapacita bude již naplněna a my nebudeme moci Vaši
přihlášku přijmout. Věřte prosím, že tak nečiníme ze zlé vůle a že děláme
maximum pro to, abychom uspokojili co největší počet zájemců.

-

Trpělivě, prosíme, vyčkejte, až Vám zašleme zprávu, či se Vám sami telefonicky
ozveme s vyrozuměním, jak situace s organizací pouti vypadá.

Shrnutí postupu, jak se zúčastnit pouti:
1. Odešlete Vaši přihlášku na pouť
2. Dostanete vyrozumění „Informace o odletech a platbě“ o zařazení mezi poutníky
a s ním Vám bude přidělen osobní variabilní symbol
3. Proveďte úhradu nákladů na pouť na účet č. 43-4998480287/0100 s použitím
přiděleného variabilního symbolu
4. Vaše platba Vám bude potvrzena
5. Sraz na Letišti Václava Havla 3.5.2018 v 9.00

