Zaradi odpovedi romanja od 8. do 11. julija 2020 bo romanje v oktobru.
Nekateri kraji so povezani z delovanjem sv. Cirila in Metoda –
ki sta zavetnika župnije in župnijske cerkve v Radencih.
To romanje je za en dan daljše in zato je cena za 40 € višja

popoldne:
Brno – srce Moravske: sprehod po
mestu,
Velehrad (v tem mestu je nekoč
stala stolnica sv. Metoda in naj bi
bil tudi njegov grob: sv. maša,

11. – 14. oktober 2020 – 4 dni
1. dan - nedelja: Praga (650 km),
4.00 Radenci: blagoslov romarjev in
odhod, dopoldne: vožnja preko
Avstrije,
opoldne:
- Rožmberk: grad (zunanji ogled in
prosto za pijačo, skupna malica),
- Češki Krumlov: grajski kompleks,
- Plzen: pivovarna in center,
- Nepomuk: sv. maša, 20.00:
- Praga: večerja, prtljaga in nočitev v hotelu.

20.00 Uherske Hradište:
večerja, prtljaga in nočitev v hotelu.

4. dan (580 km), sreda: Uherske
Hratdište.:
7.00 zajtrk v hotelu, prtljaga in odhod,
dopoldne:
Šaštin: Marijina božja pot: sv.
maša, največje romarsko

središče na Slovaškem
(Bazilika Žalostne Matere Božje)

2. dan - ponedeljek:
Praga (50 do 70 km):
7.30 zajtrk v hotelu
Ogled: Hradčani, cerkev Dete
Jezušček. sv. maša, Karlov most,
center: prosto za kosilo in
nakupe, pivnica u Fleku,
Plečnikova cerkev Srca
Jezusovega
3. dan (400 km), torek:
Praga: zajtrk v hotelu, prtljaga in odhod,
dopoldne:
Kutna gora – kostnica Sedlec
(na Unescovem seznamu kulturne
dediščine)
Olomouc:
eno najlepših moravskih mest
na poti: skupna malica,

Bratislava (glavno mesto Slovaške)
ogled mestnega jedra,
popoldne: avtocesta: skupna malica,
Nitra (mesto, kamor je knez Pribina povabil sv.
Cirila in Metoda): ogled mestega jedra,
Trnava (eno najstarejših slovaških mest – zaradi
mnogih cerkva: Slovaški Rim):
ogled mestnega jedra,
vožnja preko Avstrije na avtocesti: večerna malica,
polnoč: Radenci.

Prispevek 250 evrov: avtobusni prevoz, cestnine in parkirnine, 3 x
polpenzion v hotelih, skupne malice, vstopnina Hradčani, duhovno
vodstvo in organizacija.
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