
ROMANJE MLADINE V ASSISI  

od 20. do 26. julija 

2014 
 

Obiskali bomo in se zadrževali (nekoliko 

zaustavili) v krajih, ki jih je sv. Frančišek 

zaznamoval s svojo navzočnostjo. Po njegovih 

stopinjah bomo odkrivali duha, ki po 800 letih še vedno živi. V šotorih pod 

asiškim nebom, v preprostosti in bratskem sožitju ter v stiku z Božjim 

stvarstvom bomo poskušali začutiti čudovitost pristno človeškega ... Prav 

tako bomo ob razmišljanjih, branju Božje besede, molitvi, skupnem bogoslužju, 

pogovorih, smehu in petju ob kitari pod asiškim zvezdicami izkušali resnično 

veselje. Skratka, idealna kraj in čas, da v tem tednu dni prisluhnemo sebi ter 

odpremo srce Božjemu »dotiku« po sv. Frančišku in sv. Klari. 
 

Voditelja: p. Danilo Holc, tel.: 031 443 200, e pošta: danilo.holc@rkc.si in  

p. Damjan Tikvič, tel.: 031 834 720, e pošta: damjan.tikvic@rkc.si.  
 

Cena romanja: 140 evrov. 
 

PRIJAVE in INFORMACIJE: p. Danilo Holc 
Okvirna starost romarjev je med 18. in 30. letom. Mlajši morajo imeti spremstvo polnoletne 

osebe.   

 

 

OKVIRNI PROGRAM: 

 

Nedelja, 20. julij: SKUPAJ NA POTI 
 

Odhod: Ptuj (04.00), Ljubljana (05.30); Assisi – stolnica sv. 

Rufina – sv. maša; Frančiškova rojstna hiša – Chiesa Nuova; 

trg Frančiškovega očenaša – Santa Maria Maggiore. 

 

Ponedeljek, 21. julij: BOŽJI KLIC IN ODLOČITEV 
 

San Damiano; Porziuncola (Bazilika Sv. Marije Angelske – 

sv. maša). 

 

Torek, 22. julij: HVALJEN BODI MOJ GOSPOD 
 

Eremo Carceri – sv. maša. 

 

Sreda, 23. julij: GOSPOD MI JE DAL BRATE IN SESTRE 
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Sv. Štefan – sv. maša; Sacro Convento 

(Sveti asiški samostan  in bazilika sv. 

Frančiška Asiškega). 

            

 

 

Četrtek, 24. julij: IN BESEDA JE MESO POSTALA 
 

Greccio (kraj Frančiškovega obhajanja božiča) – sv. maša; Rivotorto; 

vojaško pokopališče. 

 

Petek, 25. julij: TO DELAJTE V MOJ SPOMIN 
 

Bazilika sv. Klare; bazilika sv. Frančiška Asiškega – sv. maša; večerna 

molitev na grobu sv. Frančiška Asiškega (21.00). 

 

Sobota, 26. julij: POJDI IN OZNANI - MIR IN 

DOBRO 
 

La Verna (kraj, kjer je Frančišek prejel stigme) – sv. 

maša; odhod proti domu; vrnitev v poznejših 

večernih urah. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


