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PROGRAM HODOČAŠĆA 

1. DAN - nedjelja, 30. travnja 2017. 

Polazak iz Zagreba u 23 sata. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Italiju prema Padovi uz 

kraća zaustavljanja prema potrebi. 

2. DAN - ponedjeljak, 1. svibnja 2017. 

Dolazak u Padovu u ranim jutarnjim satima. Sv. misa u bazilici sv. Leopolda Bogdana 

Mandića. Posjet bazilici sv. Antuna Padovanskog. Nastavak puta uz nekoliko kraćih 

zaustavljanja. Za sve obroke toga dana se sami snalazimo- preporuka je da se ponese od kuće. 

Nastavak puta prema Francuskoj. Smještaj u hotelu Ibis Budget Brignoles Provence Verte. 

Rezervirano je samo noćenje s doručkom. 

3. DAN - utorak, 2. svibnja 2017. 

Doručak u 7 sati. Odlazak prema Avignonu, mjestu papinskog sužanjstva u srednjem vijeku. 

Sv. misa u bazilici i kraće razgledavanje grada. Odlazak prema Carcassonnu, srednjovjekovnom 

utvrđenom gradu, svjetskoj kulturnoj baštini pod zaštitom UNESCO-a. Stručno vodstvo kroz 

grad. Nastavak puta prema Lourdesu. Putem stojimo za ručak kojim časti organizator. Dolazak 

u Lourdes u večernjim satima. Smještaj u hotelu Galilee Windsor u neposrednoj blizini svetišta. 

Zajednički kratki posjet spilji ukazanja. Slobodno vrijeme. Večera u vlastitom aranžmanu. 

Noćenje. 

4. DAN - srijeda, 3. svibnja 2017. 

Ustajanje u 5.15 sati. Sv. misa u spilji na hrvatskom jeziku u 6 sati. Doručak u 7 sati. 

Sudjelovanje na internacionalnoj sv. misi u podzemnoj bazilici sv. Pio X u 9.30 sati. Križni put 

u 11 sati. Ručak u hotelu. Poslijepodne prigodni video na hrvatskom o svetištu. Procesija s 

bolesnicima i prilika za kupanje u lurdskoj vodi- preporuka svima. Večera u hotelu. Nakon 

večere zajednička molitva krunice i procesija sa svijećama. 

5. DAN - četvrtak, 4. svibnja 2017. 

Doručak u 7 sati. Sv. misa u kapeli sv. Patrika. Posjet gradu- stari mlin, zatvor i crkva krštenja 

sv. Bernardice. Ručak u hotelu. Slobodno poslijepodne za privatnu pobožnost. Večera u hotelu. 

Procesija sa svijećama u 20.45 sati. 

6. DAN - petak, 5. svibnja 2017. 

Doručak u 7 sati. Polazak prema Bartresu, mjesto gdje je sv. Bernardica odrasla. Sv. misa u 

samostanu časnih sestara. Polazak prema Marseille-u i posjet bazilici Notre-Dame de la Garde 

s panoramskim pogledom na grad. Putem stojimo za ručak u vlastitom aranžmanu Nastavak 

puta prema . Posjet bazilici i grobu sv. Marije Magdalene. Smještaj u hotelu Ibis budget Saint 

Maximin la Sainte Baume. Večera vlastita.  
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7. DAN - subota, 6. svibnja 2017. 

Doručak u 7 sati. Polazak prema Veroni. Posjet bazilici i svetištu 

Majke Božje Lurdske, sv. misa. Prema mogućnosti posjet gradu. 

Nastavak puta prema Zagrebu kroz Sloveniju. Dolazak u Zagreb u kasnim večernjim satima. 

 

 

Ovo je prije svega hodočašće te ima duboki duhovni karakter. Zato je duhovno ozračje 

preduvjet ovog putovanja. Prilika je to da se duhovno osvježimo, naučimo nešto o krajevima i 

zemljama kroz koje prolazimo. Posjet jednom od najvećih svjetskih marijanskih svetišta u 

Lourdesu nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Pridružujemo se mnoštvu hodočasnika koje 

tijekom cijele godine dolazi u Lourdes. Hodočašće je zajedničko putovanje, gdje je važno 

zajedništvo i suradnja. Unaprijed hvala svima na suradnji! 

CIJENA HODOČAŠĆA PO OSOBI IZNOSI 410 € 

Cijena uključuje prijevoz bogato opremljenim putničkim autobusom tvrtke Samoborček 

(putno osiguranje u autobusu), noćenje s doručkom u Brignolesu i u Saint-Maximin-la-Sainte-

Baume te tri noćenja u punom pansionu u Lourdesu, sve potrebne ulaznice, duhovno i turističko 

vodstvo te troškove organizacije. U cijenu je uključeno i putno osiguranje za sve hodočasnike 

za vrijeme čitavog hodočašća. Također, preporučuje se da od HZZO-a zatražite izradu Europske 

kartice zdravstvenog osiguranja. Ona je besplatna. Za više informacija kontaktirajte HZZO 

Zagreb, Mihanovićeva 3; telefon: 01/4577-150. 

Prilikom upisa potrebno je uplatiti predujam od 100 € po osobi. Ukoliko netko odustane 

mjesec dana prije hodočašća (30. ožujka) a nije našao zamjenu, predujam se zadržava. 

Organizator zadržava pravo promjene plana ili dnevnog rasporeda zbog eventualnih 

nepredvidljivih okolnosti. Na vrijeme provjerite do kada Vam vrijede dokumenti. 

Voditelj hodočašća je vlč. Vladimir Kerečeni, župni vikar u župi sv. Blaža, Zagreb. 

Za sve detalje i informacije kontaktirajte župni ured župe sv. Blaž, Zagreb. 
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