opoldne: SIENA,

Župnijsko romanje: 26. – 28. junij 2020

rojstni kraj sv.
Katarine. Znamenitosti:
pahljačast
glavni trg in mestna hiša, stolnica,
rojstna hiša in cerkev sv. Katarine,
cerkev sv. Dominika z glavo svetnice:
sv. maša. Skupna malica na poti.

popoldne: PISA: nagnjeni stolp,
stolnica, krstilnik, Camposanto,

Ferrara, Bologna, božja pot Maria di san Luca, Firence, Siena,
San Gimigniano, Pisa, Vinci

1. DAN (PETEK):
 4.00 RADENCI: blagoslov romarjev in odhod (vožnja proti Italiji),
 na poti: jutranji kapučino, vožnja mimo Benetk in Padove.
 dopoldne: FERRARA: mestno
jedro
–
ogled:
palača
Diamanti,
grad
Estense,
Mestna hiša, stolnica iz 12.
stol.
(romansko
gotski
lombardski slog, muzej zakladnica),
judovska
sinagoga, sv. Marija in Vado
(evharistični čudež v 12. stol.:
hostija »šprica« kri in se
spremeni v košček mesa),
palača Schifanoia, prosto,
 opoldne: BOLOGNA: vzpon k Marijini cerkvi Madonna od sv. Luke:
sveta maša,
 popoldne: BOLOGNA : mestno
jedro: ogled znamenitosti: stolnica
sv. Petronija, mestna hiša, palača
Notari, palača Podesa, Neptunov trg
in vodnjak, palača Bevilacqua,
nagnjeni stolpi…
prosto za kapučino,
 zvečer: FIRENCE: namestitev,
večerja in nočitev v salezijanski hiši.
2. DAN (SOBOTA):
 zjutraj: FIRENCE:
zajtrk pri salezijancih,
 dopoldne:
SAN GIMIGNANO:
mesto zvonikov in stolpov.



popoldne: VINCI, rojstni kraj



Leonarda in njegov muzej (ogled).
zvečer: FIRENCE: namestitev,
večerja in nočitev v salezijanski hiši.

3. DAN (NEDELJA):
 zjutraj: FIRENCE: zajtrk v salezijanski hiši in peš v mesto (25 minut),
 dopoldne: Firence: mestno jedro: trg Signoria,loža in stara palača,
muzej Uffizi, t. i. Stari most, palača Pitti muzej, park Boboli, prosto
(ali neobvezen ogled še drugih zanimivosti),sv. maša v Marijini stolnici,
 13.00 skupna malica v
salezijanski hiši in odhod,
 14.00 odhod proti Sloveniji s
postanki in večerno malico (tudi
molitev, film…),
 polnoč: prihod v Radence.
Vaš prispevek je predvidoma 210 evrov (možno na 3 obroke (70 €) in vključuje:
- prevoz z busom (km, dnevnica, cestnine in parkirnine), 2 x polpenzion v
salezijanski hiši v Firencah, vstopnina v Pisi (ogled stolnice in krstilnika), duhovno
vodstvo in organizacijski stroški, zgibanka z opisi krajev.
- S seboj je treba imeti evre še za: spominke in za vstopnine, za pijačo na busu,
za berače in za cerkve.
- Za skupne malice se priporočamo za domače pecivo.
PRIJAVE SPREJEMA ŽUPNIK ŠTEFAN

opoldne: SIENA,

Župnijsko romanje: 30. april – 2. maj 2020

rojstni kraj sv.
Katarine. Znamenitosti:
pahljačast
glavni trg in mestna hiša, stolnica,
rojstna hiša in cerkev sv. Katarine,
cerkev sv. Dominika z glavo svetnice:
sv. maša. Skupna malica na poti.

popoldne: PISA: nagnjeni stolp,
stolnica, krstilnik, Camposanto,

Ferrara, Bologna, božja pot Maria di san Luca, Firence, Siena,
San Gimigniano, Pisa, Vinci

1. DAN (ČETRTEK):
 4.00 RADENCI: blagoslov romarjev in odhod (vožnja proti Italiji),
 na poti: jutranji kapučino, vožnja mimo Benetk in Padove.
 dopoldne: FERRARA: mestno
jedro
–
ogled:
palača
Diamanti,
grad
Estense,
Mestna hiša, stolnica iz 12.
stol.
(romansko
gotski
lombardski slog, muzej zakladnica),
judovska
sinagoga, sv. Marija in Vado
(evharistični čudež v 12. stol.:
hostija »šprica« kri in se
spremeni v košček mesa),
palača Schifanoia, prosto,
 opoldne: BOLOGNA: vzpon k Marijini cerkvi Madonna od sv. Luke:
sveta maša,
 popoldne: BOLOGNA : mestno
jedro: ogled znamenitosti: stolnica
sv. Petronija, mestna hiša, palača
Notari, palača Podesa, Neptunov trg
in vodnjak, palača Bevilacqua,
nagnjeni stolpi…
prosto za kapučino,
 zvečer: FIRENCE: namestitev,
večerja in nočitev v salezijanski hiši.
2. DAN (PETEK):
 zjutraj: FIRENCE:
zajtrk pri salezijancih,
 dopoldne:
SAN GIMIGNANO:
mesto zvonikov in stolpov.



popoldne: VINCI, rojstni kraj



Leonarda in njegov muzej (ogled).
zvečer: FIRENCE: namestitev,
večerja in nočitev v salezijanski hiši.

3. DAN (SOBOTA):
 zjutraj: FIRENCE: zajtrk v salezijanski hiši in peš v mesto (25 minut),
 dopoldne: Firence: mestno jedro: trg Signoria,loža in stara palača,
muzej Uffizi, t. i. Stari most, palača Pitti muzej, park Boboli, prosto
(ali neobvezen ogled še drugih zanimivosti),sv. maša v Marijini stolnici,
 13.00 skupna
malica
v
salezijanski hiši in odhod,
 14.00 odhod proti Sloveniji s
postanki in večerno malico (tudi
molitev, film…),
 polnoč: prihod v Radence.
Vaš prispevek je predvidoma 210 evrov (možno na 3 obroke (70 €) in vključuje:
- prevoz z busom (km, dnevnica, cestnine in parkirnine), 2 x polpenzion v
salezijanski hiši v Firencah, vstopnina v Pisi (ogled stolnice in krstilnika), duhovno
vodstvo in organizacijski stroški, zgibanka z opisi krajev.
- S seboj je treba imeti evre še za: spominke in za vstopnine, za pijačo na busu,
za berače in za cerkve.
- Za skupne malice se priporočamo za domače pecivo.
PRIJAVE SPREJEMA ŽUPNIK ŠTEFAN

