Romanje k Mariji v Loreto in
25. do 28. junij 2018
k sv. p. Piu v S. G. Rotondo (in druge romarske kraje jadranske Italije)

dopoldne:
11.00:
popoldne:
zvečer:

1. dan (ponedeljek – 25 JUNIJ):
4.00
Radenci: odhod, vožnja proti Ljubljani
5.45
Ljubljana – Rakovnik: odhod in blagoslov romarjev,
vožnja mimo Sežane proti Italiji (na meji: kapučino),
Pomposa, benediktinski samostan z romansko cerkvijo, mogočnim zvonikom in
znamenitimi freskami: sv. maša, ogled in skupna malica,
San Marino: skupni ogled znamenitosti ene najmanjših držav na svetu, prosto,
Loreto: namestitev, večerja in nočitev v romarskem hotelu sv. Jožefa (po želji:
sprehod do cerkve), nočitev.

2. dan (torek 26. JUNIJ):
zjutraj:
Loreto: zajtrk v romarskem centru in prtljaga,
dopoldne:
sv. maša v Marijini baziliki s hišico iz Nazareta,
(čas za spominke in osebno molitev, trajne jaslice), skupna
malica,
opoldne:
Osimo, staro mestece: romanska katedrala, cerkev in
grob sv. Jožefa Kupertinskega,
popoldne:
Manoppello: muzej, bazilika s Presvetim obličjem, domnevim
Veronikinim potnim prtom: sv. maša, sledi skupna malica,
zvečer:

prihod v San Giovanni Rotondo: namestitev in večerja v
hotelu Approdo, nočitev.

3. dan (sreda – 27. JUNIJ):
dopoldne: San Giovanni Rotondo:
zajtrk v hotelu, romarski center: samostanski cerkvica, ogled bolnice t.i. Hiše lajšanja trpljenja (sv.
maša v kapeli) in Pijeve bazilike z Rupnikovimi mozaiki v kripti, skupna molitev križevega pota,
prosto (osebna molitev in spominki), skupna malica pri hotelu,
popoldne:
zvečer:

vzpon na Monte sant'Angelo (cerkev – votlina
sv. Mihaela, prosto za nakupe),
večerja in nočitev v hotelu Approdo.

4. dan (četrtek – 28. JUNIJ):
7.00:
San Giovanni Rotondo: zajtrk v hotelu, prtljaga in odhod,
10.00: Lanciano, svetovno znani kraj evharističnega čudeža,
opoldne:
skupna malica na avtocesti
15.00:
popoldne:
23.00
01.00:

Rimini: sprehod ob morju ali ogled mestnega jedra,
vožnja proti Sloveniji (večerna malica),
prihod v Ljubljano,
prihod v Radence.

- Vaš prispevek 240 evrov vključuje:
prevoz z busom, 3 x polpenzion (dvoposteljne sobe z wc + tuš), pijača pri
obedih, skupne malice na poti, duhovno vodstvo in organizacijski stroški,
zgibanka s programom in z opisi krajev.
- S seboj je treba imeti evre še za: spominke in za pijačo na busu.
- Za skupne malice se priporočamo (domače salame, kaj vloženega, suho pecivo).
Dodatne informacije: župnik Štefan Krampač 041/970088

